Income Protection Comfort
Gewaarborgd inkomen
Flexibele dekking
Staalharde
garanties
Aftrekbaarheid

Bescherm u in alle eenvoud

Ziekte, ongeval … Deze gebeurtenissen leiden
vaak tot financiële moeilijkheden omdat de
wettelijke vergoedingen het inkomstenverlies
onvoldoende compenseren. Het contract gewaarborgd
inkomen van Amonis stelt op een eenvoudige wijze uw
financiële toekomst zeker.

Uitkeringen op maat

Einde van het contract

Amonis biedt u dekking op maat van uw behoeften.
U maakt dus, bij de start, de keuzes die het best aansluiten
bij uw situatie.
Eens uw contract getekend is, kunt u deze keuzes steeds
aanpassen aan het verloop van uw carrière.

U kan kiezen voor een dekking tot 60, 65, 66 of 67
jaar. Door de recente verhoging van de wettelijke
pensioenleeftijd is het raadzaam te kiezen voor een
termijn zo dicht mogelijk bij pensionering. Voor deze
eindleeftijd kunt alleen u het contract opzeggen.

Jaarlijks inkomen

Indexering

U kiest zelf het inkomen dat u op jaarbasis wenst te
ontvangen: tot 100.000 euro1.

Kiezen voor indexering laat u toe om uw uitkering aan te
passen aan de levensduurte. De bijdragen volgen dezelfde
indexering. U heeft de keuze tussen:
- Vaste indexatie: 2% per jaar
- Variabele indexatie: het percentage volgt de index van
de consumptieprijzen, met een maximum van 3%. ••

De dagelijkse uitkeringen zijn gelijk aan het gekozen
inkomen gedeeld door 312. Ze worden gestort van
maandag tot zaterdag, feestdagen inbegrepen.

Carensperiode
Dit is de periode die volgt op het begin van de
arbeidsongeschiktheid. De uitkeringen worden na deze
carensperiode gestort.
U heeft de keuze tussen 14 dagen (enkel voor
zelfstandigen), 1, 2, 3 of 6 maanden, 1 of 2 jaar. Als u voor
14 dagen opteert, worden de dagen van hospitalisatie
binnen de carensperiode ook vergoed.

Staalharde garanties

Economische invaliditeit
Amonis dekt u vanaf het moment dat u uw beroep
niet meer kunt uitoefenen. Ongeacht de graad van
fysiologische invaliditeit.
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Basisplafond, geïndexeerd.

Contact
Bel gratis naar 0800/96.119 of mail naar info@amonis.be - www.amonis.be

Vrijstelling van de bijdragen
Bij totale arbeidsongeschiktheid zijn de bijdragen niet
verschuldigd. Bij gedeeltelijke ongeschiktheid worden
uw bijdragen verminderd in verhouding met uw
ongeschiktheidsgraad.

Volledig aftrekbaar

Gedeeltelijke
arbeidsongeschiktheid

Uw sociale bijdragen als zelfstandige kunnen eveneens
verminderen vermits ze op basis van uw inkomen worden
berekend, na aftrek van uw bijdrage gewaarborgd inkomen.

Als u uw activiteit gedeeltelijk hervat, blijft u een
percentage van de uitkeringen ontvangen dat
overeenkomt met uw inkomstenverlies.

Binnen een vennootschap

Zwangerschapscomplicaties
Amonis beschouwt zwangerschaps- en
bevallingscomplicaties als volledige
arbeidsongeschiktheid, en vergoedt ze aan dezelfde
voorwaarden.
Een onmisbare dekking voor onze vrouwelijke leden.

Vrije omscholing
Als u uw beroep niet meer kunt uitoefenen om medische
redenen, verplicht Amonis u niet tot omscholing. Als u zelf
kiest voor de omscholing, dan vergoedt Amonis 2 jaar lang
het eventuele inkomstenverlies gelinkt aan uw nieuwe
activiteit.

Continuïteit van het contract
U alleen kan het contract beëindigen. Amonis kan
het niet opzeggen2, zelfs niet na een erg lange
arbeidsongeschiktheid. Uw bijdrage zal evenmin verhogen
na verschillende periodes van arbeidsongeschiktheid. ••
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De gestorte bijdragen zijn volledig fiscaal aftrekbaar als
werkelijke beroepskosten. U recupereert er dus een groot
deel van via belastingvermindering.

Oefent u uw activiteit uit binnen een vennootschap, dan
kan uw vennootschap de bijdragen voor gewaarborgd
inkomen storten en aftrekken. ••

Tips

Betalingswijze
U kunt uw bijdrage jaarlijks storten of per semester,
trimester of maand zonder bijkomende kosten.

Teken jong in
Het bedrag van de bijdragen hangt gedeeltelijk af van uw
leeftijd op het moment waarop u het contract afsluit. Hoe
jonger u bent, hoe minder bijdragen u betaalt.

Goed nieuws voor de
sportievelingen
Amonis dekt alle traditionele sporten, zonder bijpremie.
Zelfs psychische en psychiatrische
aandoeningen (depressie, burnout …)
zijn gedekt na 5 jaar aansluiting. ••

Enkel bij foutieve aangifte.

Vertrouw op Amonis
en geniet van het leven
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Fiscaliteit van uw bijdragen

Als grootste pensioenfonds van België voor zelfstandigen en
vrije beroepen stelt Amonis meer dan 50 jaar ervaring ten
dienste van haar leden.
Meer dan 28.500 leden vertrouwen op Amonis voor het
beheer van hun sociale voordelen RIZIV en hun VAPZ, voor
een totaal vermogen van meer dan 2 miljard euro.
Als specialist van de 2de pensioenpijler kiest Amonis voor
een persoonlijke aanpak en bekijkt elke situatie afzonderlijk
om diensten te kunnen bieden die aangepast zijn aan ieders
behoeften. Geen externe tussenpersoon kan de producten
van Amonis verkopen. ••

Ons
professionalisme
erkend
Verkozen tot Beste
Belgische pensioenfonds
- 2010, 2012, 2015, 2016 en 2017: World Finance Award
- 2001, 2003, 2006, 2010, 2014 en 2016: IPE Award

(Investment & Pensions Europe)
- 2018: IPE Award in de categorie Risk Management
- 2020: IPE Award in de categorieën Risk Management

en Active Management
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