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KBC - Gewaarborgd inkomen   

Omzet 
 

 

Doel van de  

verzekering 

KBC-Gewaarborgd inkomen is een arbeidsongeschiktheidsverzekering. De polis ‘Gewaarborgd 

inkomen – Omzet’ waarborgt een uitkering aan de verzekeringnemer als de verzekerde 

arbeidsongeschikt wordt omwille van ziekte of ongeval. De uitkering beoogt een geheel of gedeeltelijk 

verlies aan omzet op te vangen tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid van de bedrijfsleider.  

Doelgroep 

Deze verzekering kan afgesloten worden door gevestigde zelfstandigen (minstens 3 jaar actief als 

zelfstandige) die actief zijn onder de vorm van een: 

 éénpersoonsvennootschap (enige bedrijfsleider); 

 managementsvennootschap.  

Contracterende 

partijen 
De vennootschap is verzekeringnemer en tevens begunstigde van het contract dat wordt afgesloten op 
het hoofd van de bedrijfsleider. 

Waarborg  

arbeids- 

ongeschiktheid 

Als de verzekerde arbeidsongeschikt is, voorziet de polis in een uitkering van een maandelijkse rente en 

de terugbetaling van de premie. De ongeschiktheid kan tijdelijk of blijvend zijn. De ongeschiktheidsgraad 

wordt bepaald op medische gronden.  

Uitkering: 

 bij een ongeschiktheid van minder dan 25% is er geen tussenkomst; 

 bij een ongeschiktheid tussen 25% en 66% is de uitkering evenredig aan de graad van 

ongeschiktheid; 

 bij een ongeschiktheid van 67% of meer wordt de verzekerde rente volledig uitgekeerd. 

Voor een aantal beroepen wordt alleen de fysiologische ongeschiktheid verzekerd in een polis 

gekoppeld aan een levensverzekering.  

Risicosituaties zoals oorlogsgebeurtenissen of geweldpleging zijn uitgesloten. Verhoogde risico’s zoals 

bepaalde sporten of voorafbestaande aandoeningen zijn mogelijks uitgesloten of gedekt onder specifiek 

te bepalen voorwaarden.    Verdere informatie over de toepasselijke uitsluitingen is te vinden in het 

verzekeringscontract. 

 

Waarborg 

‘invaliditeit’ 

 

Standaard biedt deze verzekering ook een dekking bij ‘invaliditeit’ (fysiologische ongeschiktheid): 

als de graad van invaliditeit hoger is dan de graad van arbeidsongeschiktheid, dan wordt de rente 

uitgekeerd rekening houdende met de graad van invaliditeit. 

Verzekerbare 

rente 

De maximale rente die kan verzekerd worden bedraagt 60% van de gemiddelde omzet van de laatste 3 

jaar, te verminderen met 80% van het bruto belastbaar beroepsinkomen van de verzekerde. De omzet 

dient door de verzekeringnemer bewezen te worden. 

Het afsluiten van een polis Gewaarborgd Inkomen is altijd afhankelijk van medische formaliteiten. 
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Looptijd Het contract heeft een duurtijd tot aan de pensioenleeftijd (65 jaar) maar is door de verzekeringnemer 
jaarlijks opzegbaar.  

Eigen-risico 

termijn 

Als de verzekerde arbeidsongeschikt wordt, is er gedurende de eigen-risicotermijn geen recht op 

uitkering. De verzekeringnemer kiest de duur van die periode: 1, 3, 6 of 12 maanden. Hoe langer de 

eigen-risicotermijn, hoe lager de premie. Bij herval wordt de eigen-risicotermijn niet opnieuw 

aangerekend.  

 

Formule 

 

Deze verzekering biedt een dekking volgens de formule ‘ziekten en alle ongevallen’. Dit betekent dat  

ongeschiktheden die voortvloeien uit ziekten, arbeids(weg)ongevallen of ongevallen in het privéleven 

gedekt zijn.  

 

Indexatie 

 

Er kan worden gekozen voor: 

 een vaste rente (premie en rente blijven constant); 

 een geïndexeerde rente (rente en premie wordt voor en na schade geïndexeerd). 

Fiscaliteit 

Fiscaliteit stortingen 

 er wordt een premietaks van 9.25% aangerekend 

 de premie (met inbegrip van de premie voor  de aanvullende waarborg ‘invaliditeit’) is fiscaal 
aftrekbaar als beroepskost voor de vennootschap.  

Fiscaliteit uitkering 

 De uitkering (met inbegrip van de premie voor  de aanvullende waarborg ‘invaliditeit’) wordt 

belast als bedrijfsopbrengst.  

De fiscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden en kan in de toekomst aan 

wijzigingen onderhevig zijn. 

Koppelings- 

criteria 

 

Het gekoppelde tarief wordt toegestaan als: 

 verzekerde rente  20% van het grootste van het verzekerde kapitaal leven of overlijden (bij 

klassiek leven); 

 verzekerde rente  20% van het kapitaal overlijden (bij modern leven). 

Die 20%-regel mag worden overschreden als geldt dat de premie voor de polis Gewaarborgd Inkomen 

 premie hoofdverzekering (leven + overlijden). 

Uitzondering: bij koppeling aan kredieten moet de rente  jaarlast van het gedeelte van het krediet 

verzekerd in schuldsaldoverzekering + premie schuldsaldoverzekering.  

Rol tussenpersoon 

Voor het aanvragen van een offerte en het berekenen van een premie, kan u terecht bij uw KBC-

verzekeringsagent.   

Uw KBC-tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor al uw vragen en ook in geval van klachten. 

Als u niet tot overeenstemming komt, kunt u terecht bij KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 

100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel.0800 620 84 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend), fax 016 86 30 

38.  Komt u niet tot een passende oplossing, dan kunt u zich richten tot de Ombudsman van de 

Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, 

info@ombudsman.as, www.ombudsman.as. 
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