
Offerteaanvraag
  Gewaarborgd inkomen/ 

Omzetverzekering
  

 Bemiddelaar Nr.  FSMA-nr.  Referentie 
  Naam  Telefoon 
  
 Verzekeringnemer Algemene gegevens:

  Naam en voornaam of firmanaam 

Straat  Nr.  Bus 

Postnr.  Gemeente  Land 

 Taal:  N  F

  Voor particulieren:

Geboortedatum  

  Geslacht:  man  vrouw

  Voor bedrijven:

 Rechtsvorm:  NV  BVBA  VZW  EVBA  andere:  ...................................................................................................................................

  

 Verzekerde Naam en voornaam     

Straat  Nr.  Bus 

Postnr.  Gemeente  Land 

 Taal:  N  F

Geboortedatum  

  Geslacht:  man  vrouw
  

 Waarborgen  Gewaarborgd Inkomen

  Aanvangsdatum  

  Begunstigde:     verzekeringnemer       verzekerde       …………................................................………....

  Type rente:     constante rente       toenemende rente       optimaal toenemende rente

  Periodiciteit premiebetaling:     jaarlijks        zesmaandelijks        driemaandelijks        maandelijks 

  Te verzekeren jaarrente: …………................................................……….... EUR. 

   Maximaal te verzekeren jaarrente:

   − Voor werknemers: 20 % van het brutoberoepsinkomen beperkt tot het Riziv-plafond, verhoogd met 80 % 
van dat inkomen dat het plafond overschrijdt

   − Voor zelfstandigen zonder vennootschap: 80 % van het jaarlijks netto belastbaar beroepsinkomen 
   − Voor zelfstandigen met vennootschap: 100 % van de brutojaarbezoldiging
    Daarbij wordt rekening gehouden met de tussenkomst van het Riziv.

  Formule:  ziekte + ongevallen

     ziekte + ongevallen privéleven (enkel loontrekkenden)

     ziekte

  Eigenrisicotermijn:  1 maand  Afkoop - dit kan enkel voor zelfstandigen:    Ja    Neen

     2 maanden

     3 maanden

     6 maanden

     12 maanden

(in te vullen indien 
verschillend van de 
verzekeringnemer)



  Eindleeftijd:  65 jaar

      met behoud van eigenrisicotermijn voor ziekte na 60 jaar

      zonder behoud van eigenrisicotermijn voor ziekte na 60 jaar

     60 jaar

     55 jaar

  Uitbreiding GI+5: Het recht op uitkering wordt verlengd met 5 jaar indien de arbeidsongeschiktheid aanvangt 
vóór de eindleeftijd. Deze uitbreiding kan enkel worden afgesloten voor polissen die als 
eindleeftijd 55 jaar of 60 jaar hebben.

    Uitbreiding GI+5:    Ja    Neen

  Gebruik moto:    Ja    Neen
  
   Omzetverzekering 
  (enkel voor zelfstandigen of vrije beroepers in een eenpersoonsvennootschap of managementvennootschap)

  Aanvangsdatum  

  Type rente:    constante rente        toenemende rente        optimaal toenemende rente

  Periodiciteit premiebetaling:    jaarlijks        zesmaandelijks        driemaandelijks        maandelijks 
           (domiciliëring verplicht)

  Te verzekeren jaarrente: .............................................................. EUR 

  Formule:  ziekte 

     ziekte + ongevallen

  Eigenrisicotermijn:  1 maand  Afkoop:    Ja    Neen

     2 maanden

     3 maanden

     6 maanden

     12 maanden

  Eindleeftijd:  65 jaar

      met behoud van eigenrisicotermijn voor ziekte na 60 jaar

      zonder behoud van eigenrisicotermijn voor ziekte na 60 jaar

     60 jaar

     55 jaar

  Uitbreiding GI+5: Het recht op uitkering wordt verlengd met 5 jaar indien de arbeidsongeschiktheid aanvangt 
vóór de eindleeftijd. Deze uitbreiding kan enkel worden afgesloten voor polissen die als 
eindleeftijd 55 jaar of 60 jaar hebben.

    Uitbreiding GI+5:    Ja    Neen

  Gebruik moto:    Ja    Neen
  

 1. Wat is uw hoofdberoep? .............................................................................................................................................................................................................................................. 
 Onder welk stelsel van sociale zekerheid oefent u dit uit:

    Bediende
    Arbeider
    Contractueel ambtenaar
    Zelfstandige starter (minstens 3 jaar gelijke beroepsactiviteit als werknemer of zelfstandige)
    Zelfstandige niet-starter (minstens 3 jaar actief in dezelfde zelfstandige activiteit)

  2. Hebt u een bijkomende beroepsactiviteit?   ja       neen
  

   3. Wat betreft uw hoofdberoep en eventuele bijkomende beroepsactiviteit,
  verricht u handenarbeid?  ja       neen 
 Zo ja, ................................ % handenarbeid

Informatie 
betreffende 

de verzekerde

Zo ja, preciseer: ....................................................................................................................................................................................................................



   4. Wat is uw inkomen?

   bediende/arbeider/ambtenaar: brutojaarbezoldiging:   ..............................................................................................................................   EUR
   zelfstandige (niet-starter): netto belastbare jaarinkomsten:   ................................................................................................................   EUR
   zelfstandige bedrijfsleider: brutojaarbezoldiging: ..............................................................................................................................................   EUR

     
5. Hebt u al een arbeidsongeschiktheidsverzekering onderschreven?  ja       neen

       Zo ja: • Voor welke waarborg?   ...................................................................................................................................................................................................................
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Uw veiligheid, onze zorg. 
www.baloise.be

Baloise Belgium nv – Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenr. 0096 met FSMA-nr. 24.941 A
Maatschappelijke zetel: City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, België – Tel.: +32 3 247 21 11
Zetel: Marsveldstraat 23, 1050 Brussel, België – Tel.: +32 2 773 03 11
info@baloise.be – www.baloise.be – RPR Antwerpen – BTW BE 0400.048.883 – IBAN: BE31 4100 0007 1155 – BIC: KREDBEBB

Baloise Insurance is de handelsnaam van Baloise Belgium nv.

De verzekeraars zijn voortaan extra waakzaam om fraude op te sporen ...
... u die te goeder trouw bent, kunt op ons rekenen.
Betaal niet onnodig voor anderen, help ons misbruik te voorkomen.


