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Verzekering Gewaarborgd Inkomen
De reddingsboei voor de zelfstandige
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ONDERNEMINGSLOKE T

STARTERSCONSULT

ONDERNEMINGSL

U weet dat de wettelijke sociale dekking bij ziekte of arbeidsongeschiktheid sterk varieert naargelang
men werknemer of zelfstandige is. Voor een loontrekkende is er een vrij goede dekking voorzien. Voor
FONDS DE SOLIDARITÉ
deSOLIDARITEITSFONDS
zelfstandige is de situatie echter minder rooskleurig. Vandaar dat een zelfstandige
die zich niet het
minste inkomensverlies kan veroorloven, er misschien goed aan doet in te tekenen op een verzekering
“gewaarborgd inkomen”.
Eén blik op de uitkeringen die de Sociale Zekerheid voorziet in geval van arbeidsongeschiktheid en u beseft dat
die niet volstaan om de lopende kosten te dekken. De eerste maand van arbeidsongeschiktheid is er voor een
zelfstandige zelfs helemaal niets voorzien.
Wie zijn beroep niet kan uitoefenen, blijft hoe dan ook opdraaien voor de kosten die zijn professionele
activiteiten voordien al meebrachten: huur, lening, afbetalingen,…
Evengoed kost het aantrekken van een plaatsvervanger handenvol geld. Om nog maar te zwijgen van de
bijkomende kosten voor medische verzorging of de aankoop van speciaal materiaal om het dagelijkse
leven te veraangenamen.
Ook in die optiek is de verzekering Gewaarborgd Inkomen dus een absolute aanrader.

Speciaal opgezet voor de Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ) :
verdedigers van de vrijheid, rechten en algemene belangen van de pers.
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Hoe werkt de verzekering Gewaarborgd Inkomen?

Premies:
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Voorbeeld: Journalist van 30 jaar wenst een vaste maandrente van 1.000 € te verzekeren, met een wachttijd
van 30 dagen. D.w.z. dat gedurende die periode de rente niet wordt uitgekeerd, maar duurt de
arbeidsongeschiktheid echter langer dan 30 dagen, dan wordt de rente met terugwerkende kracht vanaf de 1ste
dag werkongeschiktheid uitgekeerd. Het is een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten gevolge van zowel:
een ziekte én alle ongevallen, dit zowel in het privéleven als het beroepsleven.
Hiervoor betaalt zij/hij: 27,41 € per maand, incl. taksen!
Een verzekering op maat van de journalist aan een goedkoop tarief.

Het fiscale aspect:
De premie is als beroepskost aftrekbaar voor wie zijn werkelijke beroepskosten bewijst, ben je actief in een vennootschap, dan kan de premie als bedrijfslast beschouwd worden in de vennootschapsbelasting als de vennootschap de premie betaalt.

Duur van de uitkeringen:
De leeftijdsgrens inzake uitkeringen ligt voor mannen & vrouwen op 65 jaar.

Wacht dus niet tot het te laat is! We helpen je graag verder.
OVERTUIGD ?
Uw contactpersoon bij Zenito: Philip Van Wilderode,
Willebroekkaai 37, 1000 Brussel - Tel. 02 21 22 354 - Fax 02 40 27 598
E-mail : aanvullendpensioen@zenito.be
Web : www.zenito.be/aanvullendpensioen
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Het gewaarborgd inkomen wordt verkocht door Fidea NV, Van Eycklei 14, 2018 Antwerpen, toegelaten onder codenummer FSMA 0033, dit door bemiddeling van
Zenito Aanvullend Pensioen cvba, (RPR 0432.665.827), Willebroekkaai 37, 1000 Brussel, FSMA 067367 A.
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waarden vastgelegde rente. Die zogenaamde invaliditeitsrente is evenredig met de graad van arbeidsongeschiktheid, waarbij een graad van arbeidsongeschiktheid van 67% of meer gelijk gesteld wordt met 100% (de
volledige rente wordt dan uitgekeerd).
• Wat met uw premie? U dient de premie geheel of gedeeltelijk niet meer te betalen in de periode waarin wij de
rente uitkeren, eveneens in verhouding met de graad van arbeidsongeschiktheid zoals hierboven beschreven.

