RIZIV-contract

SUPPORTER VAN JOUW

PENSIOEN

Geconventioneerde artsen, tandartsen, apothekers, kinesitherapeuten, logopedisten en zelfstandige verpleegkundigen genieten
sociale voordelen van het RIZIV, waaronder een jaarlijks vastgelegde tussenkomst die kan aangewend worden voor de verzekering
van een aanvullende sociale bescherming.
100% RIZIV-tussenkomst

Geconventioneerde zorgverleners
De tussenkomst van het RIZIV wordt jaarlijks uitbetaald als tegenprestatie
van het RIZIV aan de zorgverleners die zich ertoe verbinden het Nationaal
Akkoord, afgesloten tussen het RIZIV, de vertegenwoordigers van de
betrokken beroepen en de ziekenfondsen, na te leven.
Dit Nationaal Akkoord bepaalt onder meer de maximumhonoraria en kan
voor het geheel of voor een gedeelte van de activiteit van de zorgverlener
nagevolgd worden.

RIZIV-bedragen
Artsen
Volledig geconventioneerd – 2020: Volledige activiteit en volledige activiteitsdrempel
2020: Volledige activiteit en verlaagde activiteitsdrempel
Gedeeltelijk geconventioneerd – 2020: Gedeeltelijke activiteit en volledige activiteitsdrempel
2020: Gedeeltelijke activiteit en verlaagde activiteitsdrempel
Tandartsen
Volledig of gedeeltelijk geconventioneerd
Vanaf 2019: min. activiteitsdrempel van 300 verstrekkingen per jaar
Kinesitherapeuten
Minstens 1500 verstrekkingen of 36.000 M-waarden
Minstens 2300 verstrekkingen of 55.200 M-waarden
Minstens 3000 verstrekkingen of 72.000 M-waarden
Apothekers
38 uur/week
28 tot 38 uur/week
19 tot 28 uur/week
Logopedisten

RIZIV-contract bij AG Insurance

Aanvullend pensioenkapitaal
Overlijdensdekking
Bescherming tegen arbeidsongeschiktheid (AVRI)
Solidariteitsstelsel = 10% van X
(X = RIZIV-tussenkomst verminderd met AVRI-premie)
2018
4870,71 EUR

2019
4.941,34 EUR

2020
5.037,70 EUR1
2.376,40 EUR1
2.376,40 EUR1
geen bijdrage

2297,63 EUR

2.330,95 EUR

2018

2019

2.348,55 EUR

2.382,60 EUR

2

2018
1.468,30 EUR
1.940,25 EUR
2.595,75 EUR
2018

2019

2020

2

2

2

2

2.966,73 EUR
2.225,05 EUR
1.483,37 EUR
2018

2020
1

2

2

2019

2020

2

2

2

2

2

2

2019

2020

R-prestaties  of  
R-waarden
900 – 1.999

15.750 – 34.999

1.250,79 EUR

2

2

2.000 – 4.000

35.000 – 70.000

2.579,74 EUR

2

2

>4.000		

>70.000

geen bijdrage

2

2

2018

2019

2020

geen bijdrage
521,16 EUR
geen bijdrage

2

2

2

2

2

2
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Zelfstandige verpleegkundigen (in hoofdberoep)
aantal terugbetaalde verstrekkingen
<33.000 EUR
33.000 - 150.000 EUR
>150.000 EUR
1
2

Deze bedragen moeten nog bevestigd worden door Koninklijk Besluit
Deze bedragen zijn nog niet gepubliceerd

AG Insurance
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Met 10 % van de RIZIV-tussenkomst aangewend voor de prestaties leven en overlijden, biedt AG Insurance 5 solidariteitsprestaties
aan de zorgverlener. En dit zonder medische aanvaarding!

Een concreet voorbeeld
Een volledig geconventioneerde arts die de volledige activiteitsdrempel heeft behaald van 25 jaar kiest voor een sociale
pensioenovereenkomst via AG Insurance. Zij geniet van een RIZIV-tussenkomst van 5.037,70 euro. Hiervan zal 462,12 euro
aangewend worden voor de aanvullende dekkingen binnen het solidariteitsstelsel (dit bedrag komt overeen met 10% van de
RIZIV-tussenkomst verminderd met de premie voor de arbeidsongeschiktheidsrente). Het saldo wordt aangewend voor de opbouw
van een aanvullend pensioenkapitaal, een aanvullende overlijdensdekking en een bijkomende arbeidsongeschiktheidsrente.
Aanvullend pensioenkapitaal
Brutopensioenkapitaal op 67 jaar (zonder WD)
Gegarandeerde rentevoet: 0,50%
Eindbelasting gebeurt volgens het principe van de fictieve rente gedurende 10 jaar op het gegarandeerde eindkapitaal

181.022,10 EUR + WD

Minimum gegarandeerd overlijdenskapitaal
Op het ogenblik dat de reserve groter is dan dit minimumkapitaal wordt de reserve uitgekeerd in geval van overlijden van de verzekerde

50.000,00 EUR

Aanvullende arbeidsongeschiktheidsrente
Jaarlijkse constante rente, minimumduur 60 dagen, in geval van gedeeltelijke of totale arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval

24.000,00 EUR

5 solidariteitsprestaties3
Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
Bij volledige arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval, wordt na een eigenrisicotermijn van 12 maanden de financiering van het
contract ten laste genomen voor de duur van de arbeidsongeschiktheid.
Arbeidsongeschiktheidsrente
Bij ernstige volledige arbeidsongeschiktheid betaalt AG Insurance, na een eigenrisicotermijn van 90 dagen en gedurende maximaal
1 jaar, een jaarlijkse rente gelijk aan 4 x de jaarlijkse bijdrage “pensioen”4. Deze rente is maandelijks betaalbaar en bedraagt
maximaal 12.000 EUR per jaar.
Tussenkomst bij moederschap
Bij moederschap wordt een bedrag, gelijk aan 15% van de bijdrage “pensioen”, op het RIZIV-contract gestort. Bovendien ontvangt
de moeder voor haar pasgeboren kindje een eenmalige bijdrage van 100 EUR rechtstreeks op haar rekening. Zo supportert
AG Insurance voor dit nieuwe leven.
Betaling van een jaarlijkse overlevingsrente
Bij overlijden vóór de leeftijd van 60 jaar betaalt AG Insurance, in functie van de leeftijd, een jaarlijkse rente gedurende 10 jaar.
Tijdens de eerste 12 maanden is er enkel dekking bij overlijden door ongeval.
Leeftijd aangeslotene

Overlevingsrente (max. 20.000 EUR per jaar)

Aangeslotene < 30 jaar

4 x de bijdrage ‘pensioen’

Aangeslotene tussen 30 en 39 jaar

3 x de bijdrage ‘pensioen’

Aangeslotene tussen 40 en 49 jaar

2 x de bijdrage ‘pensioen’

Aangeslotene tussen 50 en 59 jaar

1 x de bijdrage ‘pensioen’

Uitkering bij zware ziekten
Bij diagnose van een zware ziekte vóór 60 jaar wordt eenmalig een forfaitair bedrag, gelijk aan de laatste bijdrage “pensioen”, aan de
aangeslotene uitbetaald.
3
4

De solidariteitsprestaties kunnen elk jaar herzien worden.
Bijdrage “pensioen” = het gedeelte van de bijdrage dat wordt toegewezen aan het gedeelte van het contract dat betrekking heeft op de prestaties pensioen en overlijden.
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Uw makelaar
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