
Gewaarborgd Inkomen
Technische fiche

Naam van het product Gewaarborgd Inkomen

Omschrijving Verzekering arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ziekte of ongeval.

De verzekering wordt gesloten door een natuurlijke persoon in zijn eigen voordeel. 
Het is een niet-beroepsgebonden verzekering.

Doelgroep Zelfstandigen (buiten een vennootschap) of werknemers (arbeiders, bedienden en 
contractuele ambtenaren) die zich willen indekken tegen verlies aan beroepsinkomen 
bij hun arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ziekte of ongeval.

Partijen •  verzekeringnemer = zelfstandige/werknemer
•  verzekerde = zelfstandige/werknemer
•   begunstigde bij arbeidsongeschiktheid = zelfstandige/werknemer

Waarborg De verzekerde prestatie bestaat uit:
•  de uitkering van een jaarlijkse rente bij arbeidsongeschiktheid door ongeval en/of 

ziekte en
•  de terugbetaling van de premie bij arbeidsongeschiktheid door ongeval en/of 

ziekte.

De uit te keren prestatie wordt onder de vorm van maandelijkse betalingen 
toegekend in functie van het aantal dagen arbeidsongeschiktheid en de graad van 
arbeidsongeschiktheid.

Soort dekking Ziekte + alle ongevallen
Ziekte + ongevallen privéleven (enkel werknemers)
Ziekte

Types rente •  Constante rente (rente blijft steeds constant)
•  Toenemende rente (jaarlijks meetkundig stijgend met 2 % vanaf schadegeval, na 

stopzetting van de uitkering wordt de rente terug bepaald op het oorspronkelijke 
niveau)

•  Optimaal toenemende rente (zowel de premie als de rente stijgen jaarlijks 
rekenkundig met 2 %, ongeacht of er een schadegeval is of niet)

Graad van 
arbeidsongeschiktheid

< 25 % geen dekking
25 % - 66 % gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid
≥ 67 % volledige arbeidsongeschiktheid (100 % dekking)

Maximumjaarrente* Zelfstandigen zonder vennootschap
80 % van het jaarlijks netto belastbaar beroepsinkomen 

Zelfstandigen met vennootschap
100 % van de brutojaarbezoldiging – Riziv-tussenkomst 

Werknemers
20% van het brutoberoepsinkomen beperkt tot het Riziv-plafond, verhoogd met 80 % 
van dat inkomen dat het plafond overschrijdt 
*te verminderen met eventuele andere waarborgen Premieterugbetaling en Inkomensverlies bij 

arbeidsongeschiktheid op het hoofd van de verzekerde

Absoluut maximum: 125.000 EUR, rekening houdend met alle waarborgen 
Premieterugbetaling en Inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid op het hoofd van 
de verzekerde.



Eigenrisicotermijn 1, 2, 3, 6 of 12 maanden

Afkoop eigenrisicotermijn van een maand mogelijk (enkel voor zelfstandigen)

Vanaf 60 jaar is de eigenrisicotermijn bij ziekte standaard 12 maanden (afkoopbaar)

Tarief In functie van beroepsklasse en sociaal statuut

Onderschrijvingsleeftijd Beroepsklasse 1 tot 55 jaar 
Beroepsklasse > 1 tot 50 jaar

Eindleeftijd 65 jaar
(indien op verzoek van de verzekeringnemer: tot 60 of 55 jaar mogelijk) 

Uitbreiding GI + 5 (optioneel)
De uitkeringstermijn wordt verlengd met 5 jaar na de einddatum van de polis indien:
- de polis werd onderschreven met eindleeftijd 55 of 60 jaar
- het schadegeval aanvangt vóór de einddatum van de polis

Fiscaliteit Premietaks: 9,25 %

De betaalde premies zijn aftrekbaar als beroepskost indien de verzekeringnemer zijn 
werkelijke kosten bewijst.

De rente-uitkeringen zijn enkel belastbaar als vervangingsinkomen of als pensioen, 
indien er inkomensverlies is of indien de overeenkomstige premie als werkelijke 
beroepskost wordt afgetrokken.

Premiebetaling De premie is naar keuze van de verzekeringnemer maandelijks (met domiciliëring), 
driemaandelijks, zesmaandelijks of jaarlijks betaalbaar.

Kosten Fractioneringskost in functie van de premiebetaling:
Jaarlijks 0 %
Halfjaarlijks 2 %
Trimestrieel 3 %
Maandelijks 4 %
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Uw veiligheid, onze zorg. 
www.baloise.be
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