
SUPPORTER VAN JOUW ONDERNEMING

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

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
 ¬ RIZIV
 ¬ VAP voor de loontrekkende zorgverlener

Soort dekking  ¬ Ziekte + alle ongevallen
 ¬ Ziekte alleen

Onderschrijvings leeftijd 18-57 jaar

Type rente  ¬ Constante rente
 ¬ Rente jaarlijks toenemend tijdens schade met 2%
 ¬ Rente jaarlijks toenemend tijdens schade met 3%
 ¬ Rente jaarlijks toenemend tijdens de volledige duur met 2%
 ¬ Rente jaarlijks toenemend tijdens de volledige duur met 3%

Type dekking  ¬ Gedeeltelijke en volledige arbeidsongeschiktheid
 ¬ Enkel volledige arbeidsongeschiktheid

Eigenrisicotermijn (ERT) (1) 1, 2, 3, 6, 12 maand(en)
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Minimumduur (2) Zelfstandigen en vrije beroepers hebben de mogelijkheid om een minimumduur van 1 of 2 
maand(en) te onderschrijven.

ERT/ Minimumduur
na 60 jaar

 ¬ Standaard behoud van de oorspronkelijke ERT/ minimumduur bij ziekte
 ¬ Mogelijkheid tot ERT van 12 maanden bij ziekte

Tarief  ¬ Roker/ niet roker
 ¬ Op basis van verklaring op het verzekeringsvoorstel

Commissie  ¬ 0-15% voor 2de pijler

Eindleeftijd  ¬ Einddatum van de aanvullende verzekering moet steeds kleiner of gelijk zijn aan de 
einddatum van de hoofdverzekering beperkt tot de leeftijd van 67 jaar

 ¬ Maximum eindleeftijd: 67 jaar
 ¬ Geen vereiste minimumlooptijd

Medische acceptatie JA

Financiële acceptatie JA

Periodiciteit  ¬ Jaarlijks
 ¬ Maandelijks
 ¬ Driemaandelijks
 ¬ Zesmaandelijks

Verhouding 
Aanvullende verzekeringen / 
hoofdverzekering

De premie van de aanvullende verzekeringen AVRI en AVRO (overlijden door ongeval) 
samen mag niet groter zijn dan 70% van de totale premie van het contract 
(hoofdverzekering + AVRI + AVRO).

(1)  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.

(2)  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.
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Dit document gaat over een aanvullende waarborg in een tak 21- (individuele levensverzekering met gewaarborgde 
interestvoet) of tak 23-levensverzekering (individuele levensverzekering verbonden aan beleggingsfondsen). Neem contact 
op met uw makelaar als u meer info wenst over de kenmerken van dit product. U kunt de algemene voorwaarden van dit 
product gratis verkrijgen bij uw makelaar of op www.ag.be. Als u een vraag of probleem hebt, kunt u in de eerste plaats 
terecht bij uw makelaar. Klachten over dit product kunt u indienen bij de dienst Klachtenbeheer van AG, E. Jacqmainlaan 53 
in 1000 Brussel, tel. 02 664 02 00, customercomplaints@aginsurance.be. Als u niet tevreden bent met de oplossing van AG, 
kunt u uw klacht indienen bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûssquare 35 in 1000 Brussel, tel. 02 547 58 71, 
fax 02 547 59 75, www.ombudsman-insurance.be.

Je makelaar


