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SUPPORTER VAN JOUW ONDERNEMING

Productkenmerken AG Gewaarborgd inkomen+ 

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering van AG, onderschreven tot de leeftijd van maximum 67 jaar, 
tenzij anders is bepaald in de bijzondere voorwaarden.

Te verzekeren doel Verzekeren van een vervangingsinkomen voor de zelfstandige bedrijfsleider die minimaal 
95% van de omzet van de vennootschap realiseert.

Er kan tot 60 % van de omzet³ van de vennootschap, verminderd met de reeds verzekerde 
rente op basis van het belastbaar beroepsinkomen van de bedrijfsleider, verzekerd worden. 

Doelgroep  Δ professionele vennootschappen die minimum 3 jaar bestaan 

 Δ of vennootschappen van vrije beroepers waarvan de zelfstandige bedrijfsleider minimum 
3 jaar werkzaam is in de betrokken activiteit

 Δ op voorwaarde dat AG het betrokken beroep aanvaardt voor de onderschrijving van een 
AG Gewaarborgd inkomen+

Mogelijk contract verzekeringnemer = begunstigde = vennootschap , verzekerde = bedrijfsleider

Soort dekking  Δ ziekte + alle ongevallen

 Δ ziekte alleen

Onderschrijvingsleeftijd 18-56 jaar

Type rente  Δ constante rente 

 Δ stijgend tijdens schade met 3%

 Δ herwaardeerbaar met 2%

 Δ herwaardeerbaar met 3%

Eigenrisicotermijn (ERT) (1) 30, 60, 90, 180, 365 dagen

GEWAARBORGD INKOMEN
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AG Insurance (afgekort AG) NV - E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel - www.aginsurance.be - info@aginsurance.be - IBAN: BE13 2100 0007 6339 - BIC: GEBABEBB - RPR Brussel 
BTW BE 0404.494.849 - Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel

Verantwoordelijke Uitgever: Pieter Van Schuylenbergh

(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 betaalt AG Insurance 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.

[3] Verminderd met de handelsgoederen, grondstoffen en hulpstoffen.

Uw makelaar

Dit product is onderworpen aan het Belgische recht.

Voor dit product gelden uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden. De juiste omvang is terug te vinden in de contractvoorwaarden. De algemene voorwaarden 
vindt u gratis bij uw tussenpersoon of op www.aginsurance.be

Voor al uw vragen kunt u in eerste instantie terecht bij uw tussenpersoon. Alle klachten m.b.t. dit product, kunt u overmaken aan AG Insurance nv, Dienst 
Klachtenbeheer (customercomplaints@aginsurance.be), E. Jacqmainlaan 53 te B-1000 Brussel. Indien de oplossing die AG Insurance voorstelt geen 
voldoening schenkt, kunt u het geschil voorleggen aan de Ombudsman van de verzekeringen (info@ombudsman.as);  
Meeussquare 35 te B-1000 Brussel, www.ombudsman.be.

Minimumduur (2) Mogelijkheid om een minimumduur van 30 dagen te onderschrijven

ERT/ minimumduur   
na 60 jaar

 Δ standaard behoud van de oorspronkelijke ERT/ minimumduur bij ziekte 

 Δ mogelijkheid tot ERT van 365 dagen bij ziekte

Medische acceptatie JA

Financiële acceptatie JA

Periodiciteit  
premiebetaling

 Δ Jaarlijks

 Δ Maandelijks met domiciliëring (premie +3%)

 Δ Driemaandelijks (premie +3%)

 Δ Zesmaandelijks (premie +2%)


