
Belangrijk: dit informatiedocument heeft tot doel u een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen betreffende deze 
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Welk soort verzekering is dit? 
De verzekering ‘Gewaarborgd Inkomen’ beschermt tegen het verlies van beroepsinkomsten in geval van arbeidsongeschiktheid als gevolg van 
een ziekte of een ongeval. Een rente wordt betaald in geval van ongeschiktheid. 

Wat is er verzekerd?

ü Het beroepsinkomen verloren als gevolg van een 
ongeschiktheid in verband met een ongeval in het 
privéleven, een ongeval in het beroepsleven, of een 
ziekte.

ü Het verzekerde inkomen wordt bepaald bij het 
afsluiten van de overeenkomst.

ü Het verzekerde inkomen kan automatisch worden 
geïndexeerd:

• hetzij op forfaitaire wijze: 1-2-3 % ;

• hetzij door de evolutie van de gezondheidsindex 
te volgen.

ü De vergoeding vereist een effectief inkomensverlies.

ü De betaalde rente kan op forfaitaire wijze worden 
geïndexeerd met 1, 2 of 3 %.

Wat is er niet verzekerd? 

x De medische kosten als gevolg van de ongeschiktheid.

x Een ongeval of een ziekte niet controleerbaar door 
een medisch onderzoek.

x Een ongeval of een ziekte waarvoor een medisch 
attest ontbreekt.

x De ongeschiktheden tijdens de wachttijd (naar keuze 
van de verzekerde met een minimum van 1 maand).

x De erkende arbeidsongeschiktheden van minder dan 
25 %.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

! Ethias behoudt zich het recht voor om de aanvaarding 
van de waarborg of de verhoging ervan, afhankelijk 
te maken van het positief resultaat van een medische 
vragenlijst of een medisch onderzoek ten laste van 
Ethias.

! In functie van de antwoorden op die vragenlijst 
kan Ethias de waarborg of de verhoging ervan, 
aanvaarden, weigeren of de toepassing ervan 
uitstellen, of bepaalde aandoeningen uitsluiten

! De ongeschiktheden die zich hebben voorgedaan na 
de eindleeftijd of na de (vervroegde) pensionering.

	   	  

	  



Waar ben ik verzekerd?

Wereldwijd. In geval van een verlengd verblijf in het buitenland, is de dekking slechts van toepassing indien de verzekerde 
onderworpen blijft aan de Belgische sociale zekerheid.

Wat zijn mijn verplichtingen?

• Bij het afsluiten van de overeenkomst moet u ons alle informatie, de exacte en volledige gegevens met betrekking tot het te 
verzekeren risico overmaken, en ons op de hoogte houden van elke wijziging tijdens de duur van de overeenkomst, en dit 
inzonderheid voor alle wijzigingen met betrekking tot uw professionele activiteit ( verandering van statuut, werk, werkgever, 
inkomen, …).

• In geval van ziekte of ongeval die kunnen leiden tot een recht op betaling van een rente:

- zo snel mogelijk aangifte doen van de arbeidsongeschiktheid bij Ethias, en dit uiterlijk, binnen een termijn van 15 dagen, 
vanaf het einde van de wachttijd;

- samen met deze aangifte alle documenten, verslagen of certificaten overmaken die het bestaan en de ernst van de 
ongeschiktheid kunnen aantonen.

Wanneer en hoe moet ik betalen?

U moet de premie jaarlijks betalen voor de vervaldag. U zal hiervoor een uitnodiging tot betaling ontvangen. Een gesplitste 
premiebetaling is mogelijk onder bepaalde voorwaarden.

Wanneer start en eindigt de dekking?

De verzekering vangt aan op de datum opgenomen in de bijzondere voorwaarden, na de ondertekening van de polis door de beide 
partijen en de betaling van de eerste premie. De eindleeftijd in de overeenkomst kan worden gekozen tussen 55 jaar en de wettelijke 
pensioenleeftijd. De overeenkomst wordt automatisch beëindigd bij de (vervroegde) pensionering voor de bepaalde eindleeftijd. 

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw overeenkomst opzeggen uiterlijk drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag van de overeenkomst. De opzegging van 
de overeenkomst moet gebeuren bij aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door overhandiging van de opzegbrief tegen 
ontvangstbewijs. 
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