
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inkomenbescherming voor de startende zelfstandige zonder zorgen 
 

 
 

50 EUR* of 75 EUR** premie per maand tot 60 jaar 
*indien jonger dan 35 bij inschrijving 
** tussen 35 en 50 jaar bij inschrijving 
 

1.000 EUR bruto vervangingsinkomen per maand tot 60 jaar  
                            (na 60 dagen bij ziekte of ongeval) 
     + Vrijstelling van premiebetaling tijdens periode van arbeidongeschiktheid. 

 
17.500 EUR uitkering bij overlijden 
 
Aanzet tot Pensioenopbouw 

 
 
Geen medische formaliteiten ! 
 
Inschrijven zonder medische voorwaarden tot 3 jaar  

na eerste vestiging als zelfstandige ! 
 
Geen premieverhoging basiscontract tot einddatum ! 
 
U behoudt steeds bovenvemelde basiswaarborgen tot 60 jaar (SECURE),  

maar U kunt uw contract aanpassen tijdens uw carrière (UP). 
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Verzekeringnemer	  	  -	  	  verzekerde	  
	  
Naam:	  
Voornaam:	   Geboortedatum:	  
Geslacht:	   □	  Man	  	  □	  Vrouw	   Burgerlijke	  staat:□,	  	  Gehuwd	  	  □	  Wettelijk	  samenwonend	  	  □	  Feitelijk	  samenwonend	  	  □	  Alleenstaand	  
Sociaal	  statuut:	  Zelfstandige	   Nationaliteit:	  _________________________________________________	  
Nr	  identiteitskaart:	   Geldig	  tot:	  

Voeg	  bij	  dit	  formulier	  een	  recto-verso	  kopie	  van	  uw	  identiteitskaart	  
Rijksregisternummer:	  
Straat:	   Nr	   Bus	  
Postcode:	   Gemeente:	  
E-mail:	  ______________________________________________________________________	  Telefoonnummer:	  _____	  /	  ________________	  
Beroep	  (nauwkeurig	  omschrijven):	  ___________________________________________________________________________________________	  
Oefent	  u	  dit	  beroep	  uit	  via	  een	  vennootschap?□,	  	  	   ja	   	   neen	   Zo	  ja,	  wat	  is	  de	  (geplande)	  oprichtingsdatum?	  
Eerste inschrijving als zelfstandige 	  
	  
Geplande	  	  stortingen	  

Verzekerde	  -	  jonger	  dan	  35	  jaar:	  	  	  	  	  	  	  50	  euro	  per	  maand	  
-	  vanaf	  35	  jaar:	   75	  euro	  per	  maand 

De premies blijven onveranderd tot de leeftijd van 60 jaar, uitgezonderd bij verandering in wetgeving en/of fiscale veranderingn die van toepassing zijn op dit contract. 
	  
Betalingswijze:	  eerste	  premie(s)	  via	  overschrijving	  na	  ontvangst	  van	  de	  factuur,	  tot	  de	  inwerkingtreding	  van	  de	  bankdomiciliëring	  
Het	  contract	  wordt	  initieel	  onderschreven	  onder	  de	  fiscaliteit	  van	  het	  Vrij	  Aanvullend	  Pensioen	  voor	  Zelfstandigen	  (VAPZ) 
 
Waarborgen 
	  
Waarborg	  overlijden:	   17.500	  euro	  
Waarborgen	  arbeidsongeschiktheid	  met	  eigenrisicotermijn	  van	  60	  dagen:	   -	  vrijstelling	  van	  premiebetaling	  

-	  constante	  maandelijkse	  rente	  van	  1.000	  euro	  
Pensioenopbouw	  met	  het	  saldo	  van	  de	  stortingen	  
Aanvangsdatum:	  zoals	  vermeld	  op	  het	  document	  van	  bevestiging	  van	  de	  eerste	  storting	  
Einddatum:	  de	  laatste	  dag	  van	  de	  maand	  waarin	  de	  verzekerde	  60	  jaar	  wordt	  
	  
	  
Begunstigden	  	  (het	  nummer	  van	  uw	  keuze	  aanduiden)	  

Voor	  het	  kapitaal	  LEVEN:	  	  n°	   1	   Voor	  het	  kapitaal	  OVERLIJDEN:	  nr	  ___	   bij	  gebreke	  nr	  ___	   bij	  gebreke	  nr	  ___	  
Bepaling	  van	  de	  nummering	   1.	  de	  verzekeringnemer	  -	  verzekerde	   4.	  de	  broers	  en	  zusters	  van	  de	  verzekeringnemer,	  bij	  gebreke,	  de	  afstammelingen	  

2.	  de	  echtgeno(o)t(e)	  van	  de	  verzekeringnemer	  op	  de	   5.	  de	  ouders	  van	  de	  verzekeringnemer,	  bij	  gebreke,	  de	  overlevende	  onder	  hun	  
dag	  van	  het	  overlijden	   6.	  de	  nalatenschap	  van	  de	  verzekeringnemer	  

3	  de	  kinderen	  van	  de	  verzekeringnemer,	  bij	  gebreke,	  
hun	  afstammelingen	   7.	  __________________________________________________________	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Verklaringen	  	  van	  	  de	  	  verzekeringnemer	  	  -	  	  verzekerde	  

Hebt	  u	  de	  bedoeling	  een	  levensverzekering	  met	  dezelfde	  verzekerde	  op	  te	  zeggen,	  te	  reduceren	  of	  af	  te	  kopen?	   □	  ja	   	   □ neen	  
Zo	  ja,	  reden:	  

Bent	  u	  in	  onderhandeling	  met	  een	  andere	  maatschappij	  met	  de	  bedoeling	  een	  levensverzekering	  of	  een	  rente	  te	  onderschrijven?	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  □ ja	   	   □ neen	  
Voor	  welk	  kapitaal	  overlijden:  	  _______________	  euro	  
Voor	  welke	  rente:	   	  	  	  	  	  	  	  	  _______________	  euro  
 
Gewicht	  :	  _______	  kg	   Grootte:	  _______	  cm  	  
Welke	  is	  uw	  bloeddruk	  (indien	  gekend)?	  min.	  :	  _______	  max.	  :	  _______	  
(BMI	  (gewicht	  in	  kg/(lengte	  in	  m)²)	  moet	  tussen	  18	  en	  36	  gelegen	  zijn,	  zoniet	  maatschappij	  raadplegen)	  
 

Rookte	  u	  gedurende	  de	  afgelopen	  12	  maanden?	   □	  ja	   	   □ neen	  
 

Dit	  onderschrijvingsformulier	  verbindt	  u,	  noch	  Allianz	  Belgium	  n.v.	  tot	  het	  afsluiten	  van	  de	  overeenkomst.	  
Het	  zal	  slechts	  deel	  uitmaken	  van	  de	  contractuele	  documenten	  die	  samen	  uw	  verzekeringsovereenkomst	  zullen	  vormen	  mits	  de	  volgende	  voorwaarden	  cumulatief	  
verwezenlijkt	  zijn:	  

het	  bezorgen	  door	  Allianz	  Belgium	  n.v.	  van	  een	  door	  haar	  ondertekend	  persoonlijk	  certificaat	  dat	  het	  onderschrijvingsformulier	  aanvult,	  
de	  betaling	  door	  u	  van	  de	  premie	  vermeld	  op	  de	  factuur	  die	  u	  samen	  met	  het	  persoonlijk	  certificaat	  zult	  ontvangen.	  

Als	  deze	  beide	  voorwaarden	  vervuld	  zijn,	  vormen	  het	  onderschrijvingsformulier,	  het	  persoonlijk	  certificaat	  en	  de	  eventuele	  bijzondere	  voorwaarden	  uw	  overeenkomst,	  samen	  
met	  de	  algemene	  voorwaarden	  met	  ref.	  PFL+	  /	  N	  /	  09-2010	  waarvan	  u	  erkent	  kennis	  genomen	  te	  hebben.	  
Pensioenkapitalen	  gevormd	  via	  deze	  overeenkomst	  moeten	  worden	  verrekend	  binnen	  de	  80%-grens	  van	  een	  eventuele	  IPT,	  groepsverzekering	  of	  bedrijfsleiderverzekering.	  

De aanvaarding van de overeenkomst gebeurt op basis van deze verklaring. Om eventuele betwistingen te vermijden, is het zeer belangrijk dat de te verzekeren persoon alle 
vragen volledig en waarheidsgetrouw beantwoordt. Elke valse verklaring of verzwijging kan de nietigverklaring van het contract tot gevolg hebben (Wet op de 
Landsverzekeringsovereenkomsten – 1992) 
 
De	  verzekeringnemer	  -	  verzekerde	  verklaart	  kennis	  genomen	  te	  hebben	  van	  onderstaande	  tekst	  en	  verklaart	  zich	  akkoord	  met	  de	  voorgaande	  
paragrafen.	  
Opgemaakt	  	  te	  ____________________________________________________________________	   op	  _________________________________________________________	  
Handtekening	  	  van	  	  de	  	  verzekeringnemer	  	  -	  	  verzekerde:	  (voorafgegaan	  door	  de	  vermelding	  “Gelezen	  en	  goedgekeurd”	  
	  
	  

	  



	  
Verklaring	  	  van	  	  goede	  	  gezondheid	  
	  
De	  te	  verzekeren	  persoon	  verklaart:	  
1.	  in	  goede	  gezondheid	  te	  verkeren	  en	  bekwaam	  te	  zijn	  zonder	  beperkingen	  te	  werken;	  
2.	  voor	  zover	  hem/haar	  bekend,	  niet	  te	  lijden	  aan	  een	  gebrek,	  een	  aandoening,	  de	  gevolgen	  van	  een	  ongeval	  of	  een	  ziekte	  	  

van	  welke	  aard	  ook;	  
3.	  geen	  test	  te	  hebben	  ondergaan	  tot	  opsporing	  van	  het	  AIDS	  en/of	  hepatitis	  B-	  en/of	  C-virus	  die	  een	  positief	  resultaat	  had	  

(t.t.z.	  infectie);	  
4.	  niet	  in	  behandeling	  te	  zijn,	  niet	  onder	  medisch	  toezicht	  te	  staan	  (behoudens	  preventieve	  en	  arbeidsgeneeskunde),	  	  

niet	  gehospitaliseerd	  te	  zijngeweest	  (behoudens	  normale	  bevallingen),	  geen	  heelkundige	  ingreep	  te	  hebben	  ondergaan	  	  
(behoudens	  wegname	  van	  amandelen,	  poliepen,appendix	  of	  wijsheidstanden)	  en	  er	  geen	  behandeling,	  ingreep	  of	  opname	  	  

gepland;	  
5.	  gedurende	  de	  laatste	  5	  jaar	  niet	  totaal	  of	  gedeeltelijk	  werkongeschikt	  geweest	  te	  zijn	  of	  tijdens	  deze	  periode	  geen	  behandeling	  

van	  langer	  dan	  3 opeenvolgende	  weken	  te	  hebben	  gehad	  (buiten	  de	  gevolgen	  van	  een	  zwangerschap	  of	  bevalling	  	  
of	  de	  inname	  van	  anticonceptie);	  
6.	  voor	  het	  aangaan	  van	  een	  levens-,	  invaliditeits-	  of	  hospitalisatieverzekering	  nooit	  geweigerd,	  uitgesteld	  of	  tegen	  	  

bijzondere	  voorwaarden	  (uitsluiting	  ofbijpremie)	  aanvaard	  te	  zijn	  ten	  gevolge	  van	  zijn/haar	  gezondheidstoestand	  of	  medische	  

voorgeschiedenis;	  
7.	  dat	  hem/haar	  geen	  andere	  elementen	  (ook	  van	  niet	  medische	  aard,	  sportief,	  professioneel,	  enz...)	  die	  een	  invloed	  	  

zouden	  kunnen	  uitoefenen	  op	  het risico	  waaraan	  de	  maatschappij	  blootgesteld	  wordt	  ingevolge	  de	  toe	  te	  kennen	  waarborgen, 

	  bekend	  zijn.	  
 
 

De	  te	  verzekeren	  persoon            □,	  	  	  	  bevestigt	  deze	  verklaring	   	  	  □,	  bevestigt	  deze	  verklaring	  niet	  

	  

	  

	  
De	  aanvaarding	  van	  de	  overeenkomst	  gebeurt	  op	  basis	  van	  deze	  verklaring.	  Om	  eventuele	  betwistingen	  te	  vermijden,	  is	  het	  zeer	  belangrijk	  dat	  de	  te	  verzekeren	  persoon	  alle	  
vragen	  volledig	  en	  waarheidsgetrouw	  beantwoordt.	  Elke	  valse	  verklaring	  of	  verzwijging	  kan	  de	  nietigverklaring	  van	  het	  contract	  tot	  gevolg	  hebben	  (Wet	  op	  de	  
Landsverzekeringsovereenkomsten	  –	  1992
	  


