GEWAARBORGD INKOMEN XL1
NIEUW TARIEF EN UITGEBREIDE WAARBORGEN !

Een onmisbare verzekering om u te beschermen tegen werkonbekwaamheid tengevolge van ziekte of ongeval!
Deze dekking waarborgt u een jaarlijkse rente in geval van werkonbekwaamheid ten gevolge van een ziekte of een ongeval.
De waarborg is wereldwijd verworven, 24 uur op 24. Als uitbreiding is eveneens een kapitaal voorzien ingeval van overlijden of
blijvende invaliditeit na ongeval.
U bepaalt zelf, in functie van uw persoonlijke behoefte en budget, voor welke rente u wenst verzekerd te worden. De maximale
leeftijd voor onderschrijving wordt beperkt tot 55 jaar.

GEWAARBORGD INKOMEN "ZIEKTE"






Uitgebreidheid van de waarborg :
- ziekte
- economische of fysiologische ongeschiktheid vanaf 24%
Storting van de gekozen rente evenredig met de
invaliditeitsgraad.
In geval van invaliditeit is er premievrijstelling, evenredig met de
invaliditeitsgraad gedurende de ongeschiktheid.
Herwaardering van de betaalde rente : jaarlijks 2,5%
"meetkundige reeks".
Wachttijd: 30 dagen (60, 90, 180 of 365 dagen op aanvraag).

VOORBEELD VAN WAARBORGEN EN
PREMIES
Jaarpremie (incl. taksen) met een wachttijd “ziekte” van 30 dagen en
een einddatum van de waarborg op 65 jaar :
RENTE

 De begunstigde kan, na een ongeval, de vergoedingswijze

kiezen die hem het gunstigste lijkt, ofwel op basis van
“multiplicatoren”, ofwel op basis “wet”.
 Blijvende invaliditeit : de vergoeding is evenredig met de
invaliditeitsgraad en is verworven vanaf een invaliditeitsgraad
van 1% en is volledig vanaf 66%.
 Tijdelijke ongeschiktheid : carenstijd 30 dagen.
VERGOEDING
ONGEVAL
Overlijden

Blijvende
invaliditeit
(>66%=100%)
Tijdelijke
ongeschiktheid
Carenstijd 30
dagen; ≥ 24%
Medische
kosten

BASIS
MULTIPLICATOREN

BASIS WET

Eenmalig kapitaal::
- 5 x de jaarrente igv
overlijden in België
- 10 x de jaarrente
igv overlijden in het
buitenland
- 15 x als passagier
van een vliegtuig
Eenmalig kapitaal:
- 10 x de jaarrente
(x invaliditeitsgraad)

- Weduwerente/samenwonende: 30%/ jaar
(→ levenslang)
- Wezenrente: 15% per jaar,
per kind ten laste, max. 45%
per jaar (tot18 jaar)
- Begrafeniskosten: 30 x
1/365ste van de jaarrente
Gekozen rente
x invaliditeitsgraad
(→ 65 jaar)

Dagvergoeding van 1/365ste van de gekozen jaarrente
(evenredig met de invaliditeitsgraad)
Terugbetaling van 100% van de kosten die ten laste blijven
met een max. van 7.500 € (vrijstelling 75€ per ongeval max. 3 jaren)

20.000 €

1.666,67 €

1.333,33 €

718,87 €

30.000 €

2.500,00 €

2.000,00 €

1.078,30 €

45.000 €

3.750,00 €

3.000,00 €

1.617,45 €

60.000 €

5.000,00 €

4.000,00 €

2.156,60 €

75.000 €

6.250,00 €

5.000,00 €

2.695,74 €

90.000 €

7.500,00 €

6.000,00 €

3.234,89 €

125.000 €

10.416,67 €

8.333,33 €

4.492,91 €

200.000 €

16.666,67 €

13.333,33 €

7.188,65 €

NB : Jaarlijkse premie evenredig met de verzekerde rente. U kunt gemakkelijk
de premie berekenen voor een ander te verzekeren bedrag.

HET FISCAAL ASPECT
De premie ziekte is volledig fiscaal aftrekbaar als beroepskosten en
de uitkering is belastbaar als een vervangingsinkomen.

CIJFERVOORBEELD
U bent 37 jaar en u hebt gekozen voor :

een jaarlijkse rente van 30.000 € (of 2.500 € per maand)


een meetkundige indexatie van 2,5% gedurende de
ongeschiktheid

een wachttijd “ziekte” van 30 dagen

een eindtermijn op 65 jaar
De jaarpremie inclusief lasten en kosten bedraagt 1.078,30 €.

WAT ZIJN DE PRESTATIES?
1. IN GEVAL VAN ZIEKTE






_______________________________________________________
1

JAARPREMIE
(incl. taksen)

MAANDELIJKS

GEWAARBORGD INKOMEN "ONGEVALLEN"
 Waarborg 24 uur op 24, privé- en beroepsleven.

GEBOORTEPREMIE

JAARLIJKS

Uitgebreidheid van de waarborg:
- enkel ziekte
- economische of fysiologische ongeschiktheid >24%
Jaarlijkse rente van 30.000 € (evenredig met de
invaliditeitsgraad)
Premievrijstelling in geval van invaliditeit bij ziekte
Herwaardering van de betaalde rente: jaarlijks 2,5%
“meetkundige reeks”

Dit niet contractuele document is louter informatief opgesteld. Enkel de algemene en bijzondere voorwaarden verbinden de verzekeringsmaatschappij.
RPR Brussel – FSMA014192A - Nota GI Ethias 2015 tha.doc



Wachttijd : 30 dagen

2. IN GEVAL VAN ONGEVAL





Waarborg 24 uur op 24, privé- en beroepsleven
De begunstigde kan, na een ongeval, de vergoedingswijze
kiezen die hem het gunstigste lijkt, ofwel op basis van
multiplicatoren, ofwel op basis van de arbeidsongevallenverzekering
De vergoeding is evenredig met de invaliditeitsgraad en is
verworven vanaf een invaliditeitsgraad van 1% igv blijvende
fysiologische of economische invaliditeit

VERGOEDING
ONGEVAL
Overlijden

Volledige
blijvende
invaliditeit
( 66%=100%)
Tijdelijke
ongeschiktheid
Carenstijd 30
dagen
Medische kosten

BASIS
MULTIPLICATOREN

BASIS WET

Eenmalig kapitaal:
- 150.000 € igv overlijden in
België
- 300.000 € igv overlijden in
het buitenland
- 450.000 € als passagier
van een vliegtuig

- Weduwerente: 9.000 € per
jaar
- Wezenrente : 4.500€ per
jaar en per kind ten laste
(max. 18 jaar)
- Begrafeniskosten :
2.465,70 €

Eenmalig kapitaal:
- 300.000 € x
invaliditeitsgraad

Rente : 30.000 € x invaliditeitsgraad
(→ 65 jaar)

Weduwerente n

Dagvergoeding van 1/365ème van 30.000€ x invaliditeitsgraad
( 24 %)
Terugbetaling van 100% van de kosten die ten laste blijven met een maximum
van 7.500 € (vrijstelling 75 € - max. 3 jaren)

WELKE ZIJN DE VOORNAAMSTE
VOORDELEN VAN HET NIEUWE
CONTRACT ETHIAS?


Mogelijkheid om enkel invaliditeit > 66% te dekken (op
aanvraag).



In geval van hospitalisatie: vergoeding vanaf de 1ste dag van de
arbeidsongeschiktheid zonder wachttijd.



In geval van ongeval : blijvende invaliditeit vanaf 1% invaliditeit.



Bevalling van de verzekerde : betaling van een forfaitaire
geboortepremie van 1/15de van de verzekerde rente (dwz
1.000€ per 15.000€ verzekerd).



Medische kosten : vergoeding na tussenkomst van de
mutualiteit (max. 7.500 € per schadegeval).



Zenuw- of mentale ziekte: verzekerd indien erkend door de
huisarts van de verzekerde en door de adviserend geneesheer
van Ethias.



Burn-out : gedekt na vaststelling door een erkende psychiater
en volgens de erkende criteria van het DSM-IV.



Verzekerde rente beperkt tot 200.000 € per jaar en per
verzekerde.



Bemiddeling : in geval van onenigheid tussen de huisarts van de
verzekerde en de adviserend geneesheer van Ethias.



Driemaandelijkse betaling mogelijk zonder splitsingkosten.



Indien de verzekeringnemer een rechtspersoon is, bij ontbinding
van deze laatste, zal de rente aan de verzekerde persoon
betaald worden.

CONTACT PERSOON
THIERRY ACKAERT
Senior Client Executive
Marsh-Affinity
Herrmann-Debrouxlaan 2
B-1160 Brussel
T +32 2 674 99 63
F +32 2 674 99 54
thierry.ackaert@marsh.com
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