
gewaarborgd inkomen

free income
AXA stelt een interessante nieuwigheid voor starters voor :  
de mogelijkheid om te kiezen voor een rente bij ongeval die 0, 1,  
2 of 3 maal de rente bij ziekte bedraagt. 

eenvoud en flexibiliteit

De klant/bedrijfsleider bepaalt zelf, binnen bepaalde grenzen, de omvang 
van de dekking, dit wil zeggen :
■  het bedrag van de verzekerde rente
■  de carenztijd, dus de periode waarna de klant/onderneming  

voor het eerst een rente ontvangt. Deze periode duurt  minimaal 1 maand, 
vanaf de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid, en kan  oplopen tot  
12 maanden (afhankelijk van de keuze van uw klant)

■  het gedekte risico, de dekking, het type rente 
■  de duur van de prestatie (voor free income onderneming).

aantrekkelijke premie

■  onderscheid rokers en niet-rokers
■  premievermindering tot 50% naargelang de combinatie rente ongeval/ziekte.

weinig formaliteiten

■  in de meeste gevallen is er geen medisch onderzoek vereist en volstaat 
het invullen van een eenvoudige vragenlijst

■  met betrekking tot het bedrag van het inkomen van uw klant en/of dat 
van zijn  onderneming, wordt alleen een verklaring op erewoord gevraagd.

terugbetaling van de premie

■  AXA betaalt de premie terug, steeds in functie van de graad  
van  arbeidsongeschiktheid.



free income zelfstandige  
laat de toekomst van uw klanten niet aan het toeval over…

Een zelfstandige geniet het voorrecht om zelf beslissingen te nemen. Een grote  
vrijheid dus. Maar wat als hij op een dag door ziekte of ongeval zijn beroep niet meer  
kan uitoefenen ?

Free income zelfstandige, een verzekering gewaarborgd inkomen, biedt uw klant,  
als zelfstandige, een volledige bescherming indien hij plots arbeidsongeschikt wordt.
Free income zelfstandige richt zich tot elke zelfstandige die voor eigen rekening  
of  onder de vorm van een vennootschap werkt.

Wat heeft free income zelfstandige te bieden ? 
In geval van arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval en in overeenstemming met de graad van 
arbeidsongeschiktheid, ontvangt uw klant een maandelijkse rente en betaalt AXA ook de premie terug. 

Doordat de rente bij ongeval tot driemaal de rente bij ziekte kan bedragen, kan uw klant de rente bij 
ongeval aan zijn eigen behoeften aanpassen en geniet hij bovendien een financieel voordeel. 

Een blik op de uitkeringen die de Sociale Zekerheid voorziet in geval van arbeidsongeschiktheid en u 
begrijpt dat die niet volstaan om de lopende kosten te dekken en de levensstandaard van het gezin te 
behouden. Oordeel zelf :

■  de 1ste maand ontvangt een zelfstandige geen enkele uitkering

■   vanaf de 2de maand ontvangt hij 1.161,36 euro als hij een gezin ten laste heeft; is dat niet het geval, 
dan ontvangt hij hooguit 890,40 euro.

■  en na één jaar verandert de situatie amper.

Zelfstandigen doen er dus goed aan hun voorzorgen te nemen, met free income zelfstandige.

terugbetaling van de premie



aanpasbare rente bij ongeval

een voorbeeld voor de formule zelfstandige :
Om de maximaal verzekerbare rente te berekenen, moet rekening worden gehouden 
met de volgende twee regels :

-  de zelfstandige kan zich bij AXA verzekeren voor maximaal 80% van zijn 
laatste brutoberoepsinkomen, verminderd met eventuele renten waarvan  
hij de begunstigde is.

-  als de onderneming een contract afsluit met de zelfstandige als beguns tigde, 
moet ook de fiscale regel van 100% in rekening worden gebracht.  
De maximale dekking mag niet meer bedragen dan zijn laatste 
brutoberoeps inkomen, verminderd met de som van eventuele renten 
 waarvan hij de  begunstigde is, evenals de uitkering die hij van de   
Sociale Zekerheid zal ontvangen (geschat op ongeveer 13.000 euro).

Eens beide regels berekend zijn, moet gekozen worden voor de minst hoge 
rente van de twee. Wanneer de zelfstandige als fysiek persoon een contract 
afsluit, moet enkel de regel van 80% worden toegepast. 

Als voorbeeld nemen we een 28-jarige informatica consultant met  
een jaarlijks brutoberoepsinkomen van 36.000 euro. Hij kiest ervoor een  
free income  zelfstandige contract af te sluiten. Momenteel heeft de consultant 
geen andere verzekeringen.

Wanneer we de regel van 80% toepassen, bedraagt de maximaal verzekerbare 
rente 28.800 euro (= 36.000 euro x 80%).

Als de consultant in een onderneming zou werken, zou het maximaal 
 verzekerbare bedrag 23.000 euro (= 36.000 euro - 13.000 euro) zijn.

De maximaal toegestane rente bij arbeidsongeschiktheid, hetzij door ziekte, 
hetzij door een ongeval, is de laagste rente van de twee berekeningen, dus  
23.000 euro.

Dankzij de nieuwe formule free income, kiest de zelfstandige, uit  economische voor-
zorg, voor een rente bij ziekte van 11.500 euro en een maximale rente bij  ongeval van 
23.000 euro. Bovendien beslist hij om de rente bij ziekte na 5 jaar te laten  verhogen. 
Momenteel voldoet hij aan de medische formaliteiten die voor de hoogst mogelijke 
rente vereist zijn. Die zal hij op het ogenblik van de verhoging niet meer moeten 
ondergaan (in 5 jaar). 

een voorbeeld voor de 
 formule onderneming :
Als onze informatica consultant beslist 
om de kosten van zijn onder neming te 
dekken wanneer hij arbeidsongeschikt 
wordt, nemen we de omzet van deze 
onderneming, die momenteel  
75.000 euro bedraagt, als basis.

Dankzij free income onderneming, 
heeft het bedrijf recht om nog een 
 contract af te sluiten met een rente van  
24.750 euro  (=(65% x 75.000 euro)  
- 24.000 euro, de hoogste rente van zijn 
free income zelfstandige).

Om de kosten te dekken, zal de 
 onderneming hetzij gedurende 1, 2, 3, 
4 of 5 jaar, hetzij tot de 65ste verjaardag 
van de consultant, een maandelijkse 
rente van 2.062,50 euro  
(24.750 euro/12 maanden) ontvangen. 



free income onderneming  
… en bescherm tevens de toekomst van hun onderneming

Uw klant, als bedrijfsleider, of een andere sleutelfiguur uit zijn onderneming wordt 
plots arbeidsongeschikt. Dat brengt voor het bedrijf zowel financiële als praktische 
problemen met zich mee.

AXA zorgt met free income onderneming dat de continuïteit van de onderneming 
van uw klant verzekerd is. Dit door de uitkering van een maandelijkse rente te 
 waarborgen.

Free income onderneming richt zich tot elke onderneming die haar voortgang wil beschermen  
wanneer een sleutelfiguur arbeidsongeschikt wordt. 

■  de onderneming sluit als begunstigde de verzekering af 
■  de verzekerde is de bedrijfsleider of een andere sleutelfiguur in de onderneming. 

Wat heeft free income onderneming te bieden ? 

In functie van de huidige situatie van uw klant, kunnen de dekkingen ziekte en ongeval  
bepaald worden. 

De jaarlijkse maximale rente bedraagt 65% van de brutomarge* verminderd met de reeds  
verzekerde rente van de  sleutelfiguur. Ook hier betaalt AXA de premie aan de onderneming  
terug, in overeenstemming met de graad van  arbeidsongeschiktheid.

*  De brutomarge is gelijk aan het omzetcijfer van de onderneming verminderd met de grond- en hulpstoffen  
en de handelsgoederen.

gewaarborgd inkomen



free income zelfstandige free income onderneming
type verzekeringnemer verzekeringnemer = fysiek persoon of 

rechtspersoon
verzekeringnemer = rechtspersoon

begunstigde fysiek persoon rechtspersoon

tarief ■ een tarief voor de vrije, medische, paramedische, intellectuele beroepen 
■  een tarief voor beroepen met minder dan 4u/week handenarbeid
■  een tarief voor horecaberoepen, chauffeurs-bezorgers en/of beroepen  

met meer dan 4u/week handenarbeid
Voor alle bovenstaande tarieven : een onderscheid roker/niet-roker  
(het tarief niet-roker is ongeveer 12% goedkoper dan het tarief roker)

een tarief per leeftijd een tarief per leeftijd in functie  
van de duur van de uitkeringen

gedekte risico’s ■ arbeidsongeschiktheid ingevolge ziekte en ongeval
■ arbeidsongeschiktheid ingevolge ziekte

keuze van de  
verhouding rente ziekte/
rente ongeval

ziekte alleen
ongeval = ziekte 
ongeval = 2 x ziekte
ongeval = 3 x ziekte

optie bij afsluiting automatische gelijkschakeling van de rente bij ziekte na 5 jaar als de rente 
ongeval = 2 of 3 maal rente ziekte

medische formaliteiten de medische formaliteiten zullen op basis van de rente ziekte worden bepaald, 
behalve als de klant voor de optie gelijkschakeling kiest. Dan zullen ze op basis 
van de rente ongeval worden bepaald.

voorgestelde dekkingen rente (+ terugbetaling van de premie)

gedekte  
arbeidsongeschiktheid

■ gedeeltelijke en/of volledige arbeidsongeschiktheid
■ alleen volledige arbeidsongeschiktheid

interventiedrempel ■ graad van arbeidsongeschiktheid van minimaal 25%, indien gedeeltelijk
■ graad van arbeidsongeschiktheid van minimaal 67%, indien volledig
■  bevestiging van volledige of gedeeltelijke arbeidsonderbreking door 

 behandelende arts

type rente ■ constante rente
■  jaarlijkse automatische revalorisatie aan 2% op de jaarlijkse vervaldag  

van het contract

carenztijd ■ 1 maand
■ 3 maanden
■ 6 maanden
■ 12 maanden

vanaf 60 jaar :
■ behoud in geval van ongeval
■ gebracht op 6 maanden in geval van ziekte

wachttijd geen wachttijd mogelijk

minimum-/maximum-
leeftijd bij afsluiting

■ minimumleeftijd: 18 jaar
■ maximumleeftijd 55 jaar

leeftijd bij afloop 65 jaar 

taksen 9,25% 

beroepsbijpremies alleen voor 15 hoogrisicoberoepen 

bijpremie motor neen

technische fiche van de beide formules  
van free income
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free income zelfstandige free income onderneming
maximale rente in 
ziekte en/of ongeval

125.000 euro (voor een hogere rente : raadpleeg het team Risk Selection)

■  indien de verzekeringnemer een 
fysieke persoon is: 80%* van  
het laatste jaarlijkse brutoberoeps-
inkomen van de verzekerde, 
 verminderd met het bedrag van  
de eventuele andere renten van 
hetzelfde type op het hoofd van  
de verzekerde

■  indien de verzekeringnemer een 
rechtspersoon is : het kleinste 
 bedrag van :  
■    80%* van het laatste jaarlijkse 

brutoberoepsinkomen van de 
verzekerde, verminderd met het 
bedrag van de eventuele andere 
renten van hetzelfde type op het 
hoofd van de verzekerde

 ■    100% van het laatste jaarlijkse 
brutoberoepsinkomen van de 
verzekerde verminderd met 
de  uitkeringen van de Sociale 
 Zekerheid en de eventuele andere 
renten van hetzelfde type op  
het hoofd van de verzekerde 
afgesloten door de verzekering-
nemer en waarvan de verzekerde 
de begunstigde is

65%* jaarlijkse brutomarge**, vermin-
derd met het bedrag van de eventuele 
andere renten van hetzelfde type op 
het hoofd van de verzekerde

interventielimiet 90% van het jaarlijkse brutoberoeps-
inkomen van de verzekerde EN 
 maximum = verzekerde rente

75% van de jaarlijkse brutomarge  
EN maximum = verzekerde rente

duur van de uitkeringen ■  tot afloop van de invaliditeit en 
 uiterlijk tot afloop van het contract

■ 1, 2, 3, 4 of 5 jaar na schadegeval 
■  tot de 65ste verjaardag van de 

 verzekerde beperkt tot het einde  
van de arbeidsongeschiktheid 
en  uiterlijk tot de afloop van het 
contract

(*) voor een rente > 12.500 euro
(**)  De jaarlijkse brutomarge gegenereerd door de  verzekerde bij de verzekeringnemer is, behoudens anders overeengekomen, het omzetcijfer van de verze keringnemer,  

verminderd met de grond- en hulpstoffen en de handelsgoederen, waarbij het resultaat moet worden gedeeld door het aantal actieve bedrijfsleiders in de onderneming 
(bestuurders, zaakvoerder, vennoten)


