
 

 

Scala Keyman 
       Van NN Insurance Belgium nv 

 

      BEDRIJFSLEIDERSVERZEKERING  
 

 
 

 
 

 

Wie zijn de betrokken 
partijen? 

 

Deze verzekering is bestemd voor vennootschappen die hun bedrijf willen beschermen tegen de financiële 
gevolgen van het wegvallen van hun zelfstandige bedrijfsleider door overlijden en/of arbeidsongeschiktheid.   

 

Welke prestaties zijn 
voorzien? 

 

 

Deze rubriek geeft een overzicht van de mogelijke waarborgen in het product. Ga na in welke concrete 
situaties en onder welke voorwaarden uw vennootschap aanspraak kan maken op de uitbetaling van deze 
prestaties. 
 
Hoofdwaarborg: 
 Kapitaal bij overlijden: Bij overlijden zal NN Insurance Belgium nv (verder NNIB) de vennootschap een 

vast bedrag betalen dat in de bijzondere voorwaarden bepaald wordt, met een minimum verzekerd 
kapitaal van 1.000 euro. 

 
Aanvullende waarborgen (optioneel): 
 Overlijdenskapitaal bij ongeval: NNIB keert het bedrag uit zoals vermeld in de bijzondere 

voorwaarden. 
 Kapitaal bij opeenvolgend overlijden: indien beide verzekerden binnen een tijdspanne van 12 

maanden overlijden, keert NNIB het bedrag uit zoals vermeld in de bijzondere voorwaarden. Deze 
waarborg wordt ook wel “wezenkapitaal” genoemd. 

 Bij arbeidsongeschiktheid: 
o premievrijstelling: 

NNIB neemt gedurende de periode van arbeidsongeschiktheid de betaling van de 
verzekeringspremies voor haar rekening in verhouding tot de arbeidsongeschiktheidsgraad. 

o arbeidsongeschiktheidsrente: 
 Bij onderschrijving dient de maandelijks verzekerde rente minimaal 1.000 euro te 

bedragen. 
 NNIB betaalt gedurende de periode van arbeidsongeschiktheid een rente uit in 

verhouding tot de arbeidsongeschiktheidsgraad. 
 De waarborg ‘premievrijstelling’ moet verplicht onderschreven worden. 
 De volgende opties zijn van toepassing: 

- dekking ziekte en/of ongeval van alle aard 
- carenstijd: van 30 tot 360 dagen, afkoopbaar 
- indexering: tussen 0 en 3% (meetkundig) 
- progressieprofiel: bepaling van een moduleerbaar percentage van de rente 

gedurende het eerste jaar van de renteuitkering 
o overbruggingsrente: dekking van de vaste kosten gedurende een bepaalde periode (maximaal 3 

jaar). 
o Wellbeing services: 

Indien de aanvullende waarborg arbeidsongeschiktheidsrente werd onderschreven, dan kunt u 
gebruik maken van de NN Wellbeing services via Workplace Options.  
Meer informatie omtrent deze dienstverlening kunt u terugvinden op onze website 
www.nn.be/nl/wellbeingservices. 

 
 
 
 

 

Hoe wordt het pensioen 
opgebouwd? 

 

De opbouw van een pensioenkapitaal is in dit type verzekeringsproduct niet toegelaten. 



 
 
 
 

 

Is de financiering van 
vastgoed via dit product 

mogelijk? 
 

 

Deze overeenkomst kan niet in aanmerking komen voor de financiering van vastgoed. 

Welke zijn de 
modaliteiten voor de 

bijdragebetaling? 
 

 

 Er is geen minimumpremie van toepassing. 
 De periodiciteit van de premies is vrij en mag maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks 

zijn. 

 

Wanneer gebeurt de 
uitbetaling? 

 

Deze verzekering keert het verzekerde bedrag uit aan de verzekeringsnemer wanneer het verzekerde 
risico zich voltrekt: 
 Bij het overlijden van de verzekerde 
 Bij de arbeidsongeschiktheid van de verzekerde 
 
Bij stopzetting van deze verzekering voor de einddatum van het contract gebeurt er geen uitbetaling. 

 
 

 

  
Is een reserveoverdracht 

mogelijk? 
 

Er is geen pensioenopbouw, dus is er ook geen reserveoverdracht mogelijk. 

 

Welke fiscaliteit is van 
toepassing? 

 

 Premie overlijden   
o taks: 4,4%  
o fiscaal voordeel: aftrekbaar voor de vennootschap 

 Premies arbeidsongeschiktheid 
o taks: 9,25% 
o fiscaal voordeel: aftrekbaar voor de vennootschap 

 Uitkering bij overlijden en arbeidsongeschiktheid  
De uitkering wordt beschouwd als een inkomen voor het bedrijf en verhoogt als dusdanig de belastbare 
basis. 

 

 

Welke zijn de kosten? 
 

Volgende kosten zijn van toepassing: 
 
Instapkost: 2% op elke storting 
 
Commissie : maximaal 5% op elke storting 
 
Beheerskosten die rechtstreeks op het contract worden aangerekend: 
De beheerskost bedraagt 0,08% op het overlijdenskapitaal op jaarbasis. 

 
 

 
Hoe gebeurt de 

informatieverstrekking? 
 

Eén keer per jaar verstrekt NNIB alle informatie aan de verzekeringnemer over de evolutie van het contract. 
 

 

Wat met klachten over 
het product? 

 

 

Elke eventuele klacht betreffende een contract Scala Keyman kan worden gericht aan: 
NN Insurance Belgium NV, Quality Care Center, Fonsnylaan 38 te 1060 Brussel, klachten@nn.be. 
U heeft eveneens de mogelijkheid u te wenden tot de Ombudsdienst voor de consument bij de 
Ombudsman voor de verzekeringen, de Meeusquare 35 te 1000 Brussel. Website: www.ombudsman-
insurance.be – Email: info@ombudsman-insurance.be – Tel. +32 2 547 58 71.  
U hebt ten allen tijde het recht om een gerechtelijke procedure te starten. 
 

 
Algemene informatie 

 Dit verzekeringsproduct kan enkel onderschreven worden door Belgische commerciële 
vennootschappen en door Belgische filialen of bijhuizen van buitenlandse commerciële 
moedervennootschappen.  De verzekeringsovereenkomst kan enkel uitgegeven worden op naam en 
adres van de Belgische vestiging, het filiaal of het bijhuis van de commerciële vennootschap, en, 
voor bijhuizen, uitsluitend door een of meer in België wonende permanente vertegenwoordiger(s) 
ondertekend worden.  Aanvaarding van andere Belgische rechtspersonen en van Belgische 



 
 
 
 

 

entiteiten die niet de rechtsvorm van een commerciële vennootschap hebben, is onderworpen aan 
een specifieke aanvaardingsprocedure. 

 Het belangenconflictenbeleid is beschikbaar bij NN Insurance Belgium nv en op 
https://www.nn.be/nl/belangenconflictbeleid. 

 

 
 
 
 
 
 
 

NN Insurance Belgium nv, kredietgever hypothecair krediet toegelaten door de FSMA en verzekeringsonderneming toegelaten door 
de NBB onder het nummer 2550, Fonsnylaan 38, 1060 Brussel, België is een verzekeringsonderneming met een vergunning voor de 
Takken 1a, 2, 21, 22, 23, 25, 26 om in België levensverzekeringen aan te bieden. 
Op dit product is het Belgisch recht van toepassing. 
 

Deze infofiche ‘Scala Keyman’ beschrijft de productmodaliteiten van toepassing op 05/09/2022. 
Deze infofiche is geen contractueel document. Bijgevolg kan noch de bestemmeling noch de lezer er enig recht of voordeel uit 

halen. Deze gegevens worden ter informatie verstrekt. 
  

 
 


