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Solidariteitswaarborgen
• Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid :

• Moederschap :

• Overlijden :

o Het eerste onderschrijvingsjaar is enkel de dekking “overlijden door ongeval” van toepassing.

  Vóór uw 30 jaar 4 maal
  Tussen 30 en 39 jaar 3 maal
  Tussen 40 en 49 jaar 2 maal
  Tussen 50 en 59 jaar 1 maal

• Rente bij arbeidsongeschiktheid : 

• Forfaitaire uitkering bij ernstige ziekten :

6,50% 0,50% 0,20%

Ganse duur Geen voorwaarden ja

Kosten
Max instapkosten Instapkosten via BePractice Beheerskosten

2020
1,90%

Bijzondere eigenschappen
Duur van de gewaarborgde 

rentevoet
Voorwaarden winstdeelname Voorschot op polis IMMO

Totaalrendement, inclusief WD

Product Gewaarborgde rentevoet 2021

Top Rendement 0,50%

Rendement

o Wordt u getroffen door volledige arbeidsongeschiktheid, dan worden de bijdragen van uw 
aanvullend pensioen ten laste genomen door het solidariteitsfonds, en dit na een 
eigenrisicotermijn van 1 jaar. Uw pensioen wordt dus verder opgebouwd.

o U ontvangt bij een ernstige ziekte tijdens de beroepsloopbaan (kanker, Multiple Sclerose (MS), 
Parkinson, Hodgkin, Alzheimer, AIDS of Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS)), 3 maanden nadat de 
diagnose is vastgesteld, eenmalig een forfaitaire uitkering op uw persoonlijke rekening, gelijk aan 
de laatste bijdrage “pensioen”. Dit helpt om de eerste belangrijke kosten het hoofd te bieden.

o Bij moederschap wordt een bedrag gelijk aan 15% van de bijdrage “pensioen” op het contract 
gestort en dit per bevalling. Bovendien ontvangt de moeder op haar rekening een bijdrage van 100 
EUR, als welkomstgeschenk voor elke pasgeborene.

o Indien u overlijdt vóór uw 60 jaar, dan zal AG Insurance, gedurende 10 jaar, een overlevingsrente 
betalen aan de begunstigde die u hebt aangewezen in uw contract. De rente is afhankelijk van de 
leeftijd bij overlijden en het maximum bedraagt 20.000 EUR per jaar.

o Leeftijd bij overlijden Bedrag van de rente uitgedrukt in functie van de bijdrage bestemd voor de 
prestaties leven en overlijden (bijdrage “pensioen”)

o Bij volledige arbeidsongeschiktheid zal het solidariteitsfonds een maandelijkse rente, gelijk aan 
4 maal de bijdrage “pensioen” op jaarbasis, met een maximum van 12.000 EUR per jaar, 
uitbetalen. Dit gebeurt na een eigenrisicotermijn van 90 dagen en gedurende maximaal 1 jaar.


