Productkenmerken Aanvullende Verzekering
Risico Invaliditeit (AVRI) - leeftijdsgebonden tarief
Te verzekeren doel

• Inkomensbescherming
• Verzekeren van een vervangingsinkomen

Doelgroep

• zelfstandigen of vrije beroepers met vennootschap
• zelfstandigen of vrije beroepers zonder vennootschap
• loontrekkenden (bedienden, contractuele ambtenaren met bediendenstatuut,  arbeiders)

Waarborgen

• enkel dekking AVRI-premie
• enkel dekking AVRI-rente
• dekking AVRI-premie + rente

AVRI (leeftijdsgebonden tarief) kan
afgesloten worden bij

2e pijler:

- IPT
- VAPZ
- Sociale VAPZ
- VAPZ RIZIV
- VAP voor de loontrekkende zorgverlener

3e pijler:

- Top Rendement
- Top Multilife

Soort dekking

Zelfstandigen (met of zonder vennootschap)
• ziekte + alle ongevallen
• ziekte alleen
Loontrekkenden
• ziekte + alle ongevallen
• ziekte alleen
• ziekte + ongevallen privé-leven

Onderschrijvingsleeftijd 18-64 jaar
Type rente

• constante rente
• stijgend tijdens schade met 2%
• stijgend tijdens schade met 3%

Type dekking

• gedeeltelijke en volledige arbeidsongeschiktheid
• enkel volledige arbeidsongeschiktheid

Eigenrisicotermijn
(ERT) (1)

30, 60, 90, 180, 365 dagen

Minimumduur (2)

Zelfstandigen en vrije beroepers hebben de mogelijkheid om een minimumduur van 30 of 60 dagen
te onderschrijven

ERT/ Minimumduur
na 60 jaar

• standaard behoud van de oorspronkelijke ERT/ minimumduur bij ziekte  
• mogelijkheid tot ERT van 365 dagen bij ziekte:
- 18-40: premie -2%
- 41-50: premie -4%
- 51-55: premie -6%
- ≥ 56 jaar: premie -10%
Deze kortingen worden steeds toegekend op het corresponderende basistarief van de gekozen
ERT/ minimumduur

Tarief

• Roker/ niet roker
• Op basis van verklaring op het verzekeringsvoorstel

Commissie

• 0-15% voor 2de pijler
• 0-6% voor 3de pijler

Eindleeftijd

• AVRI gekoppeld aan VAPZ, VAPZ RIZIV of IPT
- einddatum van de aanvullende verzekering moet steeds kleiner of gelijk zijn aan de einddatum
van de hoofdverzekering beperkt tot de leeftijd van 65 jaar
- maximum eindleeftijd:  65 jaar
- geen vereiste minimumlooptijd
• AVRI gekoppeld aan Top Rendement/ Top Multilife (3e en 4e pijler)
- maximum eindleeftijd : 65 jaar
- minimum looptijd : 10 jaar

Medische acceptatie

JA

Financiële acceptatie

JA

Periodiciteit

•
•
•
•
•

Verhouding Aanvullende verzekeringen /
hoofdverzekering

De premie van alle aanvullende verzekeringen samen mag niet groter zijn dan 50% van de totale
premie van het contract (hoofdverzekering + aanvullende verzekeringen)

Jaarlijks
Maandelijks
Driemaandelijks
zesmaandelijks
Geen opslag voor periodieke betalingen

Eigenrisicotermijn (ERT): De eigenrisicotermijn is de periode die begint op de dag vastgesteld door de geneesheer als het begin van de arbeidsongeschiktheid en eindigt na het
aantal dagen dat gekozen wordt. Tijdens deze periode heeft de begunstigde geen recht op uitkering. Wanneer de arbeidsongeschiktheid voortduurt na de gekozen eigenrisicotermijn
betalen wij de prestaties vanaf de eerste dag volgend op het einde van de eigenrisicotermijn.

(1)   

  Minimumduur : De minimumduur is de duurtijd die een arbeidsongeschiktheid minstens moet duren opdat de prestaties verschuldigd zouden zijn. Deze periode begint op de dag
vastgesteld door de geneesheer als het begin van de arbeidsongeschiktheid. Wanneer de arbeidsongeschiktheid de minimumduur overschrijdt, worden de prestaties uitgekeerd vanaf
de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid.

(2)

Uw makelaar doet meer voor u.

AG Insurance nv  –  RPR Brussel  –  BTW BE 0404.494.849  –  www.aginsurance.be
E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel   –  Tel. +32(0)2 664 81 11  –  Fax +32(0)2 664 81 50
   
Verantwoordelijke Uitgever: Anny Verstegen

AG Insurance werkt nauw samen met verzekeringsmakelaars en beschikt over het dichtste
makelaarsnetwerk van het land. Er is er altijd één in uw buurt.

0079-2406430N-22042010

Uw makelaar is een specialist die alle domeinen van het verzekeren en beleggen kent.
Hij heeft een ruime opleiding en ervaring en kent zijn vak als geen ander.
Uw makelaar is een zelfstandige die samenwerkt met verschillende maatschappijen.         
Hij kan vergelijken (prijs, kwaliteit, service) en voor elke situatie de oplossing aanreiken     
die het best bij u past.
Uw makelaar woont in uw buurt: u kent hem, hij kent u, vaak al jaren.
Dat maakt het contact en de dialoog een stuk makkelijker.

