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Er zijn 3 verzekeringsproducten, die elk een specifieke 
behoefte verzekeren bij arbeidsongeschiktheid van de 
verzekerde als gevolg van een ziekte en/of ongeval: 

✓ het inkomen van de verzekerde 

✓ de omzet van de vennootschap 

✓ afbetalingen van een investeringskrediet, een woonkrediet 
of een consumentenkrediet 

 

! De eigenrisicotermijn dient te zijn verstreken alvorens de 
begunstigde recht heeft op de prestaties. 

! De graad van de arbeidsongeschiktheid moet minstens 25% 
bedragen. 

! Arbeidsongeschiktheid als gevolg van psychische, 
subjectieve of zenuwaandoeningen is enkel gedekt indien de 
diagnose ervan steunt op organische verschijnselen. 

✓ louter fysiologische invaliditeit als gevolg van een ziekte 
en/of ongeval 

arbeidsongeschiktheid als gevolg van 

✓ een poging tot zelfmoord 

✓ een voorafbestaande aandoening 

✓ een opzettelijke daad of roekeloos gedrag van de 
verzekerde  

✓ de vrijwillige deelneming van de verzekerde aan misdaden, 
wanbedrijven, vechtpartijen, weddingschappen of 
uitdagingen 

✓ beroepsmatige sportbeoefening, zelfs als nevenactiviteit  

✓ alcoholisme, dronkenschap, alcoholintoxicatie of 
toxicomanie 

✓ plastische chirurgie 

✓ de wettelijke of reglementaire moederschaprust 

Dit informatiedocument heeft tot doel u een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen betreffende deze verzekering. Het document 
is niet gepersonaliseerd op basis van uw specifieke behoeften en de informatie die erin opgenomen is, is niet exhaustief. Voor alle bijkomende informatie 
betreffende de gekozen verzekering en uw verplichtingen kan u de precontractuele en contractuele voorwaarden betreffende deze verzekering raadplegen. 

Welk soort verzekering is dit? 

Het verzekeringsproduct Gewaarborgd Inkomen met als doel inkomensbescherming, dekking van de omzet van de 
vennootschap (enkel voor zelfstandige bedrijfsleiders) of verzekeren van een leningslast (enkel voor zelfstandige 
bedrijfsleiders) zijn arbeidsongeschiktheidsverzekeringen die de verzekerde en/of de verzekeringnemer beschermen 
door het uitkeren van een maandelijkse rente in geval van arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een ziekte en/of 
ongeval. De uitgekeerde rente is de rente bepaald in de bijzondere voorwaarden vermenigvuldigd met het percentage 
arbeidsongeschiktheid. De graad van arbeidsongeschiktheid wordt gelijk gesteld aan 100% van zodra hij ten minste 66% 
bedraagt. 

Wat is verzekerd? Wat is niet verzekerd? 

Zijn er dekkingsbeperkingen? 
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De waarborg treedt in werking op de datum vermeld in de bijzondere voorwaarden, maar niet vóór betaling van de eerste premie of 
het eerste periodieke deel ervan, noch vóór de ontvangst door de verzekeraar van de door de nemer ondertekende polis. De 
waarborg eindigt op de in de bijzondere voorwaarden bepaalde einddatum of bij overlijden van de verzekerde. Bij overlijden of 
pensionering van de verzekerde, of stopzetting van premiebetaling wordt de dekking onmiddellijk beëindigd. 

• Alle gegevens en omstandigheden die de verzekeringnemer of de verzekerde bekend zijn en waarvan men redelijkerwijze kan 
denken dat ze de beoordeling van het risico beïnvloeden, moeten meegedeeld worden bij de onderschrijving van de verzekering. 

• De premie moet betaald worden. 

• Elke wijziging of stopzetting van de beroepsactiviteiten, alsook elke wijziging van het sociale statuut, de beroepsinkomsten van 
de verzekerde gedurende de looptijd van de verzekering moeten binnen de 30 dagen gemeld worden.  

• Het verplaatsen van de gewone verblijfplaats van de verzekerde naar het buitenland moet gemeld worden. 

• Elk ongeval of ziekte die een arbeidsongeschiktheid heeft veroorzaakt, moet binnen de 30 dagen aangegeven worden aan de 
verzekeraar. 

• Bij een schadegeval moeten alle inlichtingen met betrekking tot de gezondheidstoestand van de verzekerde binnen de 30 dagen 
meegedeeld worden aan de adviserende arts van AG Insurance. De nodige maatregelen moeten genomen worden opdat de 
verzekerde te allen tijde in België medisch kan worden onderzocht door de door AG Insurance aangestelde geneesheren. 

• Elke wijziging van de graad of de duur van de arbeidsongeschiktheid, alsmede de gehele of gedeeltelijke herneming van de 
beroepsactiviteiten, moet gemeld worden, binnen een termijn van 8 dagen. 

Waar ben ik gedekt? 

De verzekering geldt over de gehele wereld, voor zover de verzekerde zijn gewone verblijfplaats in België heeft. 

Wat zijn mijn verplichtingen? 

Wanneer en hoe betaal ik? 
 De premie kan maandelijks of jaarlijks betaald worden. Bij maandelijkse premiebetaling is domiciliëring verplicht. 

Hoe zeg ik mijn contract op? 

Wanneer begint en eindigt de dekking? 
 

De verzekeringnemer mag het contract op elk ogenblik opzeggen. De opzegging gebeurt bij een ter post aangetekende brief. De 
opzegging heeft uitwerking na het verstrijken van 1 maand te rekenen van de dag die volgt op de afgifte ter post van de aangetekende 
brief. 
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