
Focus
Scala keyman
Voorkom dat uw vennootschap ook ziek wordt

Als bedrijfsleider hebt u er beslist al bij stilgestaan: hoe moet het verder met 
uw bedrijf als u ziek valt en een poos niet kunt werken?
Uw eigen inkomensverlies verzekert u via uw VAPZ- en/of IPT-contract. Maar uw vennootschap lijdt ook omzetverlies 
door uw afwezigheid, terwijl de facturen blijven binnenstromen. Wie betaalt er de vaste kosten, lopende kredieten, uw 
persoonlijke leasingwagen of verzekeringen?
Scala keyman verzekert uw omzet wanneer u wegvalt door ziekte, ongeval of zelfs overlijden. Het voortbestaan van uw 
bedrijf is gegarandeerd, en dat is een hele geruststelling, voor uzelf, uw gezin, uw zakenpartners en uw medewerkers.

BEDRIJFSLEIDER

Bezoldiging : € 36 000 

Scala free pension, Scala privilege  
en/of Scala executive 
beschermen uw bezoldiging bij 
arbeidsongeschiktheid.

Maximale jaarrente1 :

80% x € 36 000 = € 28 800

VENNOOTSCHAP

OMZET € 100 000

KOSTEN
- Bezoldiging: € 36 000

- Leasingwagen: € 10 000

- Lening: € 10 000

- Overige kosten: € 24 000

WINST € 20 000

Scala keyman beschermt uw omzet bij 
arbeidsongeschiktheid.

Maximale jaarrente1:

80% x € 100 000 - € 28 800 = € 51 200

Combineer Scala keyman met uw andere Scala-contracten voor een optimale bescherming

Bedrijfsleidersverzekering



Is een bedrijfsleidersverzekering 
Scala keyman interessant voor u?
Ja, als u uw cruciale rol voor de omzet 
van uw bedrijf wilt verzekeren en 
maximum 62 jaar bent bij afsluiting 
van het contract.

Welke bescherming kan Scala 
keyman bieden?
Bescherming bij 
arbeidsongeschiktheid:
• uitbetaling van een rente bij

arbeidsongeschiktheid door ziekte
en/of ongeval

• vrijstelling van premiebetaling
met behoud van waarborgen van
de verzekering

Bescherming bij overlijden: 
een kapitaal bij overlijden naar 
aanleiding van een ziekte en/of 
ongeval, eventueel gekoppeld aan de 
aflossing van een lening.

Wat zijn de minima en leeftijdsgrenzen?
Minima: 
• Minimum verzekerd overlijdens-

kapitaal: € 1 000
• Minimum verzekerde maandelijkse

invaliditeitsrente: € 1 000

Leeftijdsgrenzen van de 
bedrijfsleider:
• Maximum beginleeftijd 60 jaar
• Maximum eindleeftijd 67 jaar

Wat gebeurt er met de uitkeringen als 
de vennootschap wordt stopgezet?
In dit geval worden de waarborgen 
stopgezet en vervalt het Scala 
keyman contract.

1   De maximale rente is afhankelijk van de acceptatiepolitiek van NN Insurance Belgium. Deze maximale rente wordt verminderd met de overige, al dan 
niet bij NN Insurance Belgium verzekerde bedragen. De rente wordt bovendien steeds berekend volgens de graad en duur van arbeidsongeschiktheid.

Vóór het onderschrijven van de product Scala keyman is het noodzakelijk om volgende documenten met alle kenmerken, kosten en voorwaarden  van 
het product door te nemen: de productfiche en de algemene voorwaarden. Deze zijn beschikbaar op de website www.nn.be en bij uw makelaar.  

Elke eventuele klacht over het contract kan gericht worden aan:
• NN, Dienst Quality Team, Fonsnylaan 38 te 1060 Brussel, klachten@nn.be in eerste instantie,
• de Ombudsman van de verzekeringen, De Meeûssquare, 35 te 1000 Brussel, tel. +32(0)2 547 58 74, fax. +32(0)2 547 59 75,
info@ombudsman.as, www.ombudsman.as zonder enige beperking voor de verzekeringnemer om een gerechtelijke actie te ondernemen.

NN Belgium verleent in beginsel geen beleggingsdiensten aan US Persons. Meer informatie vindt u terug in de algemene voorwaarden op onze website 
www.nn.be. 

Dit is geen contractueel document. Bijgevolg kan noch de bestemmeling noch de lezer er enig recht of voordeel uit halen. Deze gegevens worden 
terinformatie verstrekt.

NN Insurance Belgium nv, kredietgever hypothecair krediet toegelaten door de FSMA en verzekeringsonderneming toegelaten door de NBB onder het 
nummer 2550 voor de takken 1a, 2, 21, 22, 23, 25, 26. 

Maatschappelijke zetel: Fonsnylaan 38, B-1060 Brussel - RPR Brussel - BTW BE 0890.270.057 - BIC: BBRUBEBB - IBAN: BE28 3100 7627 4220.

Meer info op Scala keyman op www.nn.be
of neem contact op met uw makelaar.

Welke fiscaliteit is 
van toepassing op 
de premies en 
uitkeringen?

Overlijden Arbeidsongeschiktheid

Primes Premietaks 4,40% Premietaks 9,25%

Aftrekbaar als bedrijfskost

Uitkeringen 33,99% (belastbare opbrengst voor de vennootschap) 

Uw voordelen?
  een optimale en totale 
bescherming voor uw gezin, 
uw vennootschap en ook 
voor de andere sleutelfiguren 
in uw bedrijf

de verzekerde rente wordt 
berekend in functie van het 
omzetcijfer van de 
vennootschap

de premies zijn aftrekbaar en 
uw bedrijf is steeds begunstigde 
van de uitkeringen

moduleerbaar volgens uw 
wijzigende behoeften en 
perfect combineerbaar met 
de andere Scala-oplossingen
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