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Er zijn 3 types verzekeringsproducten, die elk een specifieke 
behoefte verzekeren bij arbeidsongeschiktheid van de 
verzekerde als gevolg van een ziekte en/of ongeval: 

✓ het inkomen van de verzekerde  
(AG Gewaarborgd Inkomen)  

✓ de omzet van de vennootschap  
(AG Gewaarborgd Inkomen+) 

✓ bepaalde vaste kosten van de vennootschap  
(AG Gewaarborgd Inkomen Keyman)  

! De eigenrisicotermijn of minimumduur dient te zijn 
verstreken alvorens de begunstigde recht heeft op de 
prestaties.  

! De graad van de arbeidsongeschiktheid moet minstens 25% 
bedragen. 

! In geval van arbeidsongeschiktheid als gevolg van 
psychische stoornissen, fybromyalgie of CVS dient de 
wachttijd van 18 maanden verstreken te zijn. De prestaties 
zijn verschuldigd gedurende maximum 2 jaar. 

! Voor een AG Gewaarborgd Inkomen Keyman bedraagt de 
duurtijd van uitbetaling maximaal 2 jaar per schadegeval. 

✓ louter fysiologische invaliditeit als gevolg van een ziekte 
en/of ongeval 

arbeidsongeschiktheid als gevolg van … 

✓ een voorafbestaande aandoening 

✓ een poging tot zelfmoord 

✓ een opzettelijke daad of de vrijwillige deelneming aan een 
misdaad of wanbedrijf 

✓ de uitoefening van gelijk welke sport als professioneel of 
semi-professioneel 

✓ alcoholisme of toxicomanie 

✓ chirurgische, esthetische of plastische ingrepen of 
behandelingen 

✓ de wettelijke of reglementaire moederschaprust 

Dit informatiedocument heeft tot doel u een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen betreffende deze verzekering. Het document 
is niet gepersonaliseerd op basis van uw specifieke behoeften en de informatie die erin opgenomen is, is niet exhaustief. Voor alle bijkomende informatie 
betreffende de gekozen verzekering en uw verplichtingen kan u de precontractuele en contractuele voorwaarden betreffende deze verzekering raadplegen. 

Welk soort verzekering is dit? 
De verzekeringsproducten AG Gewaarborgd Inkomen, AG Gewaarborgd Inkomen+ (enkel voor zelfstandige bedrijfsleiders) en 
AG Gewaarborgd Inkomen Keyman (enkel voor zelfstandige bedrijfsleiders) zijn arbeidsongeschiktheidsverzekeringen die de 
verzekerde en/of de verzekeringnemer beschermen door het uitkeren van een maandelijkse rente in geval van arbeidsongeschiktheid 
ten gevolge van een ziekte en/of ongeval. De uitgekeerde rente is de rente bepaald in de bijzondere voorwaarden vermenigvuldigd 
met het percentage arbeidsongeschiktheid. De graad van arbeidsongeschiktheid wordt gelijkgesteld aan 100% beschouwd van zodra 
hij minstens 67% bedraagt. 

Wat is verzekerd? Wat is niet verzekerd? 

Zijn er dekkingsbeperkingen? 
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• De waarborgen gelden, ongeacht de duur van het verblijf, indien de verzekerde zich bevindt in volgende landen: Andorra, België, 
Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, 
Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Monaco, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, San 
Marino, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Vaticaanstad, Zweden, Zwitserland 

• Bij een verblijf buiten deze landen, gelden de waarborgen zolang het een verblijf betreft van maximum 3 maanden. Indien langer, 
is een voorafgaandelijke akkoord van AG Insurance vereist. 

De waarborg gaat in vanaf de ingangsdatum vermeld in de bijzondere voorwaarden, maar niet vóór ondertekening van het contract 
door beide partijen, noch vóór betaling van de eerste premie. De einddatum van het contract staat vermeld in de bijzondere 
voorwaarden. Bij overlijden of pensionering van de verzekerde, of stopzetting van premiebetaling wordt de dekking onmiddellijk 
beëindigd. 

• Alle gegevens en omstandigheden die de verzekeringnemer of de verzekerde bekend zijn en waarvan men redelijkerwijze kan 
denken dat ze de beoordeling van het risico beïnvloeden, moeten meegedeeld worden bij de onderschrijving van de verzekering. 

• De premie moet betaald worden. 

• Elke wijziging van de beroeps- of sportactiviteiten, het sociale statuut, of het beroepsinkomen van de verzekerde gedurende de 
looptijd van de verzekering moet gemeld worden. 

• Elk ongeval of ziekte die een arbeidsongeschiktheid heeft veroorzaakt, moet zo spoedig mogelijk meegedeeld worden. 

• Bij een schadegeval moeten alle inlichtingen met betrekking tot de gezondheidstoestand van de verzekerde meegedeeld worden 
aan de adviserende arts van AG Insurance. De nodige maatregelen moeten genomen worden opdat de verzekerde te allen tijde 
in België medisch kan worden onderzocht door de door AG Insurance aangestelde geneesheren. 

• Elke verergering of verbetering van de graad van arbeidsongeschiktheid, alsook het einde van de arbeidsongeschiktheid, moet 
gemeld worden, binnen een termijn van 30 dagen. 

Waar ben ik gedekt? 

Wat zijn mijn verplichtingen? 

Wanneer en hoe betaal ik? 
 De premie moet betaald worden op de vervaldag na ontvangst van het vervaldagbericht. De premie kan maandelijks, trimestrieel, 

semestrieel of jaarlijks betaald worden. 

Hoe zeg ik mijn contract op? 

Wanneer begint en eindigt de dekking? 
 

De verzekeringnemer kan het contract ieder jaar opzeggen, hetzij op de datum van inwerkingtreding van de verzekering, hetzij op de 
jaarlijkse premievervaldatum. De opzegging zal slechts uitwerking hebben mits het verzenden van een aangetekende brief uiterlijk 2 
maanden vooraf. 
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