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Wat is verzekerd ?  
 Inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid als gevolg 

van:

- ziekte. 
- een ongeval (facultatief).

 Voor loontrekkenden betreft het enkel ongevallen in 
hun privé leven.

De volgende lijst van psychische aandoeningen valt 
binnen de waarborg indien de diagnose is gesteld door 
een in België erkend psychiater:

- majeure depressie 
- bipolaire stoornis 
- psychotische stoornis 
- schizofrenie 
- gegeneraliseerde angststoornis 
- dissociatieve stoornis 
- obsessies-compulsieve stoornis 
- anorexia 
- boulimia nervosa.

Het recht op rente-uitkering ontstaat vanaf een 
arbeidsongeschiktheidsgraad van 25%:

-  De rente wordt uitgekeerd in verhouding tot de 
graad van arbeidsongeschiktheid.

-  67% of meer wordt gelijkgesteld met 100%.

-  De rente-uitkering start na het verstrijken van de 
eigen risicotermijn waarvan de duur vastgelegd is in 
de bijzondere voorwaarden.

 Zwangerschap en bevalling:

-  Indien de verzekerde ten gevolge van een 
zwangerschap of bevalling meer dan drie 
maanden na de bevalling geheel of gedeeltelijk 
arbeidsongeschikt is, wordt de waarborg vanaf de 
vierde maand na de bevalling verleend.

-  Een pathologische zwangerschap is, onverminderd 
de bepalingen in verband met de eigen-risicotermijn, 
onmiddellijk gewaarborgd. 

Wat is niet verzekerd ?  
Arbeidsongeschiktheid die ontstaat, bevorderd of 
verergerd wordt door:

 poging tot zelfmoord.

 subjectieve aandoeningen zonder objectieve 
symptomen of zonder medisch aantoonbare grond.

 het hanteren van wapens en springstoffen.

 misbruik van alcohol, verdovende middelen of 
geneesmiddelen, verslaving of eender welke vorm van 
toxicomanie of alcoholisme.

 esthetische ingrepen

 psychische stoornissen

 een ramp te wijten aan nucleaire radioactiviteit 

 werken op hoogten van meer dan 15 meter

 oorlog of een daarmee overeenstemmende toestand

 actieve deelname aan oproer of gewelddaden

 opzettelijke daden en grove schuld.

Disclaimer: Dit informatiedocument beoogt u een overzicht van de belangrijkste waarborgen en uitsluitingen te geven, eigen aan deze verzekering. Dit 
document is niet afgestemd op uw individuele specifieke behoeften en de in dit document opgenomen informatie en verplichtingen zijn niet exhaustief. 
Gelieve voor alle bijkomende informatie wat betreft de rechten en plichten van de verzekeringsonderneming en van de verzekerde de algemene en/of 
bijzondere voorwaarden betreffende het gekozen verzekeringsproduct te raadplegen.

Wat is dit voor type verzekering?   
De verzekering Gewaarborgd Inkomen is een individuele verzekering waarbij in geval van arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte of ongeval 
maandelijks een rente wordt uitgekeerd aan de verzekerde ter compensatie van het inkomensverlies uit arbeid en als aanvulling op de wettelijke 
uitkeringen via de Belgische sociale zekerheid. 
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Wat is verzekerd? (vervolg)

De hieronder beschreven activiteiten zijn enkel 
gewaarborgd indien zij uitdrukkelijk zijn vermeld in de 
Bijzondere Voorwaarden:

-  Gevaarlijke beroepsactiviteiten

-  Het gebruik van luchtvaartuigen behalve reizen 
ondernomen als betalende passagier

-  De bezoldigde beoefening van om het even welke 
sporttak

-  De beoefening van alle gevechtssporten en van 
andere gevaarlijke sporten

-  Het gebruik van elk voertuig dat deelneemt aan 
sportproeven, -competities, -wedstrijden of aan de 
voorbereiding ervan

Zijn er beperkingen?
 Bij arbeidsongeschiktheid als gevolg van chronisch 
vermoeidheidssyndroom (CVS) en fibromyalgie gelden 
de volgende bepalingen:

Bij CVS en fibromyalgie is de tussenkomst beperkt tot 
een al dan niet onderbroken periode van 700 dagen.

De periode van 700 dagen geldt éénmalig over de 
volledige looptijd van het contract.

Waar ben ik verzekerd? 
 De waarborg geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen? 
• De verzekeringsnemer is verplicht de maatschappij vooraf te melden wanneer: 

- de verzekerde ophoudt zijn beroep daadwerkelijk uit te oefenen of een ander beroep gaat uitoefenen 
- de aan het gemelde beroep verbonden werkzaamheden veranderen 
- het inkomen van de verzekerde wijzigt  
- het sociale zekerheidsstatuut van de verzekerde wijzigt 

• Iedere arbeidsongeschiktheid die aanleiding zou kunnen geven tot een tussenkomst moet bij de verzekeraar worden aangegeven 
binnen 30 dagen na het begin van de ziekte of na het ongeval.

• In geval van een arbeidsongeschiktheid in het buitenland, moet de verzekerde op verzoek van de verzekeraar zich voor een 
medisch onderzoek aanbieden bij een door de verzekeraar aangestelde arts in België. Bijzondere uitgaven die hiervan het gevolg 
zijn vallen ten laste van de verzekerde.

Wanneer en hoe moet ik betalen?  
De verzekeringsnemer heeft de verplichting om de premie jaarlijks te betalen en ontvangt hiertoe een uitnodiging tot betaling. Een 
gesplitste premiebetaling is mogelijk tegen bepaalde voorwaarden en mogelijk zijn hier bijkomende kosten aan verbonden. 

Wanneer start en eindigt de dekking?  
De begindatum en de duur van de verzekering wordt vermeld in de overeenkomst. Deze duurt een jaar en wordt stilzwijgend 
verlengd.  

Hoe kan ik mijn contract stopzetten? 
U kan de verzekeringsovereenkomst tenminste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag opzeggen. U kan dat doen per 
aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.


