
 

2. Onze sterke punten

Wij bieden reeds verzekeringen van het type ‘Inkomensverlies’ aan sinds 1982.  
Dankzij onze jarenlange ervaring onderscheiden wij ons van onze concurrenten door onze know-how. 
Hieronder onze belangrijkse troeven: 

 Bij de premieberekening wordt enkel rekening gehouden met de uitgeoefende beroepsactiviteiten.
Er wordt geen onderscheid gemaakt op basis van geslacht of sociaal statuut.

 Er wordt rekening gehouden met de fysiologische1 en economische2 invaliditeit voor de beoordeling van de
arbeidsongeschiktheid.

 Geen wachttijd voor ziekte en ongevallen.

 De Engelse franchise is mogelijk voor zelfstandigen en vrije beroepen. Van zodra de arbeidsongeschiktheid
31 dagen bereikt, worden de eerste 30 dagen ook terugbetaald (afkoop van de karentieperiode van 30 dagen).

 De gekozen karentieperiode blijft ongewijzigd, zelfs na de leeftijd van 60 jaar.

 Wereldwijde dekking

 In geval van arbeidsongeschiktheid wordt de verzekeringspremie terugbetaald in evenredigheid met de
graad van arbeidsongeschiktheid.

 De betaalde premie ‘Inkomenverlies’ is volledig aftrekbaar als beroepskost voor hen die kiezen voor een
aangifte van reële kosten.

 Een bijkomende financiële tussenkomst ‘revalidatie’ is voorzien in het Plan GI en in het Plan GI Continuity+
Exo vanaf de 7de maand arbeidsongeschiktheid (arbeidsongeschiktheidsgraad van min. 50%).

 Geen bijkomend medisch onderzoek voor een jaarrente tot € 25 000.

 Geen meerpremie:
 voor motorrisico's op de openbare weg,
 voor de meest courante sportactiviteiten uitgeoefend als onbezoldigd amateur,
 voor werken boven de 4 meter,
 voor beroepsziekten.

  Jaarlijkse automatische indexatie van de verzekerde rente met 3% in de formule ‘geïndexeerde rente’.  
Een uitstekende bescherming op lange termijn tegen de inflatie. 

 Dekking vaste beroepsuitgaven van de verzekerde beroepsactiviteiten via het Plan Business. 

 Onderschrijving van het Plan GI voor een beperkte duur is mogelijk op aanvraag.

 Automatische omvorming naar de waarborg DKV Home Care op 65 jaar dankzij het Plan GI Continuity+
Exo.

 Vrijstelling van premiebetaling van de waarborg DKV Home Care vanaf 65 jaar dankzij het Plan GI
Continuity+ Exo.

1  Fysiologische invaliditeit: de mate van de vermindering of verlies van de lichamelijke integriteit van de verzekerde persoon. De graad zal 
bepaald worden in verhouding tot de vermindering/het verlies op basis van een objectief medisch onderzoek.

2  Economische invaliditeit: de verdwijning of vermindering van de arbeidsgeschiktheid van de verzekerde persoon. De graad zal bepaald 
worden in verhouding tot de verdwijning/vermindering op basis van een objectief medisch onderzoek.


