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Kern van deze verzekering
1

Wat is verzekerd bij de vastelastenverzekering?
Uw vaste lasten bij arbeidsongeschiktheid.
U krijgt een tijdelijke uitkering voor iedere dag dat u arbeidsongeschikt bent.
• Niet: in de eigenrisicoperiode van de vastelastenverzekering.
• Niet: bij zwangerschap.

2

Wat zijn vaste lasten?
Vaste lasten zijn de kosten die u maakt voor het uitvoeren van uw bedrijf of beroep.
Deze kosten heeft u ook als u arbeidsongeschikt bent, omdat u ze niet kunt stopzetten.

3

Wat is verzekerd bij de waarnemingskostenverzekering?
Uw waarnemingskosten bij arbeidsongeschiktheid.
U krijgt een tijdelijke uitkering voor iedere dag dat u arbeidsongeschikt bent.
• Niet: in de eigenrisicoperiode arbeidsongeschikt van de waarnemingskostenverzekering.
• Niet: bij zwangerschap.

4

Wat zijn waarnemingskosten?
Waarnemingskosten zijn de kosten voor u om een vervanger in te huren als u arbeidsongeschikt bent.

5

Wat is het doel van de aanvullende verzekering?
De verzekering is een schadeverzekering.
• Wij vergoeden nooit meer dan de werkelijke kosten.
• Wij vergoeden nooit meer dan het verzekerd bedrag.
Vanaf hieronder leest u welke afspraken er verder zijn.

Bij arbeidsongeschiktheid
6

Wat zijn uw plichten als u arbeidsongeschikt bent?
U geeft ons alle informatie over uw vaste lasten en/of de waarnemingskosten om de uitkering vast te stellen.
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Uw uitkering
7

Hoe hoog is de bruto-uitkering per dag arbeidsongeschiktheid?
Bij arbeidsongeschiktheid volgend:
De uitkering per dag = de vaste lasten of waarnemingskosten /365 x het arbeidsongeschiktheidspercentage.
• Wij betalen de hoogte van de vaste lasten en/of de waarnemingskosten.
–– Maar nooit meer dan het bedrag dat u bij ons verzekert.
• Wij trekken andere vergoedingen of voorzieningen die u hiervoor krijgt, af van de vaste lasten of
waarnemingskosten.
• U krijgt geen uitkering als u minder arbeidsongeschikt bent dan het “uitkering vanaf” percentage dat u heeft
gekozen. U vindt dit op uw verzekeringsbewijs.

Voorbeeld:
Uw verzekerd bedrag is e 20.000,-. U bent 100% arbeidsongeschikt.
e 20.000/365 dagen = e 54,80 per dag arbeidsongeschiktheid.

Bij het 7-klassen systeem:
De uitkering per dag = het de vaste lasten of waarnemingskosten /365 x het uitkeringspercentage.
Het uitkeringspercentage volgt uit deze tabel:
Arbeidsongeschiktheidspercentage

Uitkeringspercentage

80% tot en met 100%

100%

65% tot 80%

75%

55% tot 65%

60%

45% tot 55%

50%

35% tot 45%

40%

25% tot 35%

30%

0% tot 25%

0%

• Wij betalen de hoogte van de vaste lasten en/of de waarnemingskosten.
–– Maar nooit meer dan het bedrag dat u bij ons verzekert.
• Wij trekken andere vergoedingen of voorzieningen die u hiervoor krijgt, af van de vaste lasten of
waarnemingskosten.
• U krijgt geen uitkering als u minder arbeidsongeschikt bent dan het “uitkering vanaf” percentage dat u heeft
gekozen. U vindt dit op uw verzekeringsbewijs.

Voorbeeld:
Uw verzekerd inkomen is e 20.000, u bent 45% arbeidsongeschikt, en u ontvangt een uitkering vanaf 25%
arbeidsongeschiktheid: uw uitkeringspercentage is dus 50%.
e 20.000/365 dagen = e 54,80 x 50% = e 27,40 per dag arbeidsongeschiktheid.

8

Betaalt u belasting over uw uitkering?
Ja, wij zijn verplicht inhouding te doen.
• In de meeste gevallen gaat inkomstenbelasting van uw uitkering af.
–– Altijd als de verzekeringnemer de verzekerde is.
–– Soms als de verzekeringnemer een bedrijf is.
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9

Houdt uw uitkering rekening met prijsstijgingen?
Bij geen indexering:
Nee. Uw uitkering blijft gelijk.
Bij indexering van de uitkering met prijsindex:
Ja. Uw uitkering groeit evenveel als het prijsindexcijfer.
• Een uitkering stijgt nooit meer dan 4% per jaar.
• Uw uitkering daalt niet als het prijsindexcijfer daalt.
Bij indexering van de uitkering met een vast percentage:
Ja. Uw uitkering groeit met het gekozen percentage.

10

Wanneer stijgt uw uitkering?
Bij indexering van de uitkering én het verzekerd bedrag:
Ieder jaar op de polisverjaardag.
Bij alleen indexering van de uitkering:
Ieder heel jaar vanaf de 1e dag van arbeidsongeschiktheid.

11

Wanneer stopt een uitkering?
• Als u hersteld bent.
• Als u minder arbeidsongeschikt bent dan het “uitkering vanaf” percentage.
• Als de uitkeringsduur is afgelopen.
–– U vindt dit op uw verzekeringsbewijs.
• Als u de eindleeftijd bereikt.
• Als u in een gevangenis zit.
–– Dit geldt ook bij voorlopige hechtenis en Tbs.
• Als voor u de sanctiewetgeving van toepassing is.
• Als u geen vervanger meer inhuurt.
–– Dit geldt alleen voor de waarnemingskostenverzekering.
• Als u fraudeert.

Einde van de aanvullende verzekering
12

Wanneer stopt de vastelasten- en/of waarnemingskostenverzekering?
• Als u uw onderneming of praktijk verkoopt.
• Als u de arbeidsongeschiktheidsverzekering stopt.
• Als u deze aanvullende verzekering(en) stopt.
Wij stoppen dan ook uw uitkering.

Overig
13

Mag u uw verzekerd bedrag verhogen zonder gezondheidsvragen?
Nee, dat mag niet.
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