FREE INCOME
Zelfstandig blijven in alle
omstandigheden?
Het kan, met de verzekering gewaarborgd inkomen.

Wie in zijn professionele loopbaan kiest voor zelfstandigheid, is natuurlijk bijzonder
gesteld op die vrijheid. Maar wat gedaan als die op een dag wegval;, als men door
ziekte of een ongeval zijn beroep niet kan uitoefenen?
AXA heeft grondig nagedacht over dit probleem en stelt een oplossing voor: Free
Income, een verzekering gewaarborgd inkomen die de financiële zelfstandigheid
veiligstelt in geval van tegenslag.

Wees het toeval een stapje voor
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 en de levensstandaard van het
gezin te handhaven. Oordeel zelf:
■

de 1ste maand ontvangt de zelfstandige geen enkele uitkering,

■

vanaf de 2de maand ontvangt hij 946,80 euro als hij een gezin ten laste heeft; is dat niet het
geval, dan ontvangt hij hooguit 710,16 euro.

■

en na één jaar verandert de situatie amper.

Zelfstandigen doen er dus goed aan hun voorzorgen te nemen, met Free Income bijvoorbeeld.

Voor wie is Free Income bedoeld?
Free Income is bedoeld voor elke zelfstandige die voor eigen rekening of onder de vorm van een
vennootschap werkt.

Wat biedt Free Income?
■

Free Income compenseert het verlies aan inkomsten die de zelfstandige treft in geval van
invaliditeit als gevolg van een ziekte of een ongeval. Dit gebeurt door middel van een
maandelijkse rente gestort gedurende de hele periode dat hij invalide is, tijdelijk of blijvend.

■

De rente staat in verhouding tot de invaliditeitsgraad.
Deze graad wordt bepaald op basis van:
• fysiologische criteria: evaluatie van de vermindering van de lichamelijke integriteit,
• economische criteria: evaluatie van de vermindering van de werkcapaciteit.
De rente wordt steeds bepaald op basis van de hoogste graad. De minimuminvaliditeitsgraad
om de rente te genieten, bedraagt 25% (gedeeltelijke invaliditeit). Boven de 66% staat de invaliditeit
gelijk met 100% (volledige invaliditeit).

Vijf goede redenen om zijn toekomst toe te vertrouwen aan Free Income
■

Eenvoud en flexibiliteit
Bij de inschrijving bepaalt de klant zelf de omvang van de dekking, dit wil zeggen:
• het bedrag van de verzekerde rente.
• de wachttijd, dit is de periode waarna hij zijn vervangingsinkomen begint te ontvangen.
Deze periode duurt ten minste 1 maand vanaf de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid en
kan oplopen tot maximaal 12 maanden.
• het gedekte risico: ziekte en ongeval of ziekte alleen.
• de dekking: ➢ economische of fysiologische invaliditeit,
➢ gehele en gedeeltelijke invaliditeit of uitsluitend gehele.
• het type rente: vaste rente of geherwaardeerde rente (2% per jaar).

■

Aantrekkelijke premie
Met kortingen, onder andere voor niet-rokers.

■

Weinig formaliteiten
• In de meeste gevallen volstaat het een vragenlijst in te vullen, zonder medisch onderzoek.
• Er wordt de klant enkel een verklaring op eer gevraagd met betrekking tot het bedrag van zijn inkomen.

■

Fiscaal voordelig
De betaalde premies zijn fiscaal aftrekbaar.

■

Terugbetaling van de premie
Daarenboven betaalt AXA aan de klant het bedrag van de premie terug, gedurende de hele
looptijd van de invaliditeit en proportioneel met de graad hiervan.

Concreet
Een voorbeeld illustreert duidelijk de positieve impact van Free Income.
We nemen het geval van een zelfstandige die kiest voor de maximumdekking, namelijk 80% van
het laatste belastbare jaarlijkse brutoberoepsinkomen.

Zonder Free Income

Met Free Income
op basis van een
belastbaar jaarlijks
brutoinkomen voor
invaliditeit van

•

met gezin ten laste
alleenstaand
samenwonend
28.125 euro, hetzij
2.344 euro per maand
37.500 euro, hetzij
3.125 euro per maand

Van de 2de tot
de 12de maand
zonder gelijkstelling(*)

Na 1 jaar

946,80 euro
710,16 euro
630,48 euro
met gezin ten laste
alleenstaand
samenwonend
met gezin ten laste
alleenstaand
samenwonend

946,80 euro + 1.875,00 euro
710,16 euro + 1.875,00 euro
630,48 euro + 1.875,00 euro
946,80 euro + 2.500,00 euro
710,16 euro + 2.500,00 euro
630,48 euro + 2.500,00 euro

met gelijkstelling(*)
1.039,68 euro
832,08 euro
720,24 euro
1.039,68 euro + 1.875,00 euro
832,08 euro + 1.875,00 euro
720,24 euro + 1.875,00 euro
1.039,68 euro + 2.500,00 euro
832,08 euro + 2.500,00 euro
720,24 euro + 2.500,00 euro

De wettelijke uitkeringen werden berekend op basis van de dagelijkse sociale uitkeringen, die van toepassing waren op 25 september 2007, voor
een standaardmaand van 24 dagen.
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Maandelijks inkomen
bij volledige invaliditeit

