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Productfiche: Gewaarborgd Inkomen 
 
ONDERNEMING P&V Verzekeringen CVBA 
Productnaam Gewaarborgd Inkomen 
Beschrijving Verzekering van een inkomen bij arbeidsongeschiktheid als 

gevolg van een ziekte of ongeval 
Doelgroepen � zelfstandigen 

� loontrekkenden met hoger inkomen 
Waarborg � jaarrente bij ziekte of ongeval (of ‘enkel ziekte’ of ‘ziekte en 

privé-ongevallen’) 
� arbeidsongeschiktheid 
� uitkering vanaf arbeidsongeschiktheid van 25% 
� 67% = 100% 
� formules : constante rente 

  klimmende rente(2 of 3%) 
  ideaal klimmende rente(2 of 3%) 

 
Maximum te verzekeren rente zie overzichtsfiche financiële acceptatie GI/I2 
Financiering premie 
Aanvullende waarborgen Ernstige Aandoeningen 
Eindleeftijd Standaard de wettelijke pensioenleeftijd 

 
 

Max. onderschrijvingsleeftijd 60 jaar 
Fiscaliteit premie volledig fiscaal aftrekbaar 

(mits bewijs effectieve beroepskosten) 
Medische/financiële acceptatie ja 
Tarief � tarief op basis van beroepsklasse 

� tarief grote rentes vanaf rente >= 25.000€ 
� onderscheid niet-rokers / rokers (+ 15%) 
 

ERT � 30, 60, 90, 180, 365 dagen of meer 
 
� overbrugging ERT 30 dagen mogelijk,  

keuze: 
� bij arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval 

(indien volledige arbeidsongeschiktheid) 
� bij arbeidsongeschiktheid door ongeval (zowel bij 

volledige als gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid) 
  
� staffeling ERT mogelijk  
 
 



 

 

 

 
ERT vanaf 60 jaar Standaard: behoud van de ERT. 

 
Wanneer de verzekerde bij onderschrijving van de polis max. 
50 jaar is, kan gekozen worden voor een verlenging van de 
ERT naar 365 dagen bij arbeidsongeschiktheid ten gevolge 
van een ziekte vanaf 60 jaar. Hiertegenover staat een korting 
op het tarief. 

 
Periodiciteit � maandelijks(+ 4% termijnopslag) 

� trimestrieel (+ 3% termijnopslag) 
� semestrieel (+ 2% termijnopslag) 
� jaarlijks 

Taksen � 9,25%  
Routing � voorstel en eventueel niet-rokersverklaring 

� medische vragenlijst/ medisch onderzoek 
� financiële bewijsstukken  
� polis met betalingsuitnodiging 
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