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Trofee beste Gewaarborgd Inkomen: 
 

Plan GI Continuity + Exo 
A.V.V. 09.2008 / T.V.V. 05.2011 
 

  

 

Tot 65 jaar: 
 Maandelijkse rente arbeidsongeschiktheid 
 Terugbetaling van de premie 
 Bijkomende financiële tussenkomst ‘revalidatie’  
 

Op 65 jaar:  
 Automatische omvorming naar de waarborg DKV HOME CARE1 
 Recht op vrijstelling van premiebetaling in residentiële zorg 
 

Het Plan GI Continuity + Exo voorziet niet enkel dezelfde verzekeringsdekking als het Plan GI, maar 
garandeert bovendien, op 65 jaar, de automatische omvorming naar de waarborg DKV HOME CARE en het 
recht op vrijstelling van premiebetaling tijdens de periode van de ernstige en langdurige zorgbehoefte in 
residentiële zorg1. 
 

Maandelijkse rente arbeidsongeschiktheid 
 Ten gevolge van een ziekte of een ongeval zowel in het beroeps- als privéleven 
 Na het verstrijken van de karentieperiode 
 Vanaf een arbeidsongeschiktheid van minstens 25% 
 In evenredigheid met het percentage van arbeidsongeschiktheid (een arbeidsongeschiktheid van 67% 

wordt beschouwd als zijnde 100%)  
 Ten belope van de verzekerde rente 
 Tijdens de duur van de arbeidsongeschiktheid 
 Per vervallen maand 
 

Terugbetaling van de premie 
 In geval van betaling van een maandelijkse rente arbeidsongeschiktheid 
 In evenredigheid met het percentage van arbeidsongeschiktheid (een arbeidsongeschiktheid van 67% 

wordt beschouwd als zijnde 100%)  
 Tijdens de duur van de arbeidsongeschiktheid 
 Per vervallen maand 
 

Bijkomende financiële tussenkomst ‘revalidatie’  
 Vanaf de 7de maand arbeidsongeschiktheid (arbeidsongeschiktheidsgraad van min. 50%)  
 Na het verstrijken van de karentieperiode 
 Voor medische, paramedische of niet-medische ‘revalidatiekosten’ 
 Ten belope van het voorziene bedrag dat van kracht is voor het verzekeringsjaar (€ 1 250/jaar) 
 Tijdens de duur van de arbeidsongeschiktheid 
 

Automatische omvorming naar de waarborg DKV HOME CARE 
 Gegarandeerd op de 65ste verjaardag van de verzekerde persoon 
 Volgens de overeengekomen formule van de waarborg DKV HOME CARE (Basic, Classic, Comfort of Top) 
 Zonder nieuwe medische aanvaarding 
 Zonder wachttijd, noch karentieperiode 
 Met behoud van de oorspronkelijke ingangsleeftijd bij het onderschrijven voor de berekening van de premie 
 

Recht op vrijstelling van premiebetaling in residentiële zorg 
 Vanaf de 65ste verjaardag van de verzekerde persoon 
 In geval van en tijdens de ernstige en langdurige zorgbehoefte1 
 Voor de periode van het verblijf in residentiële zorg2 
 Voor de waarborg DKV HOME CARE en het Plan Exo3 
 
1 Zie T.V.V. Plan Zorgverzekering (editie 09.2008 / Plan 497). 
2 Residentiële zorg: effectief verblijf in een erkend rusthuis, een erkend rust- en verzorgingstehuis of een erkend psychiatrisch 
 verzorgingstehuis. 
3 Plan Exo: dit levenslang plan voorziet en regelt de voorwaarden van vrijstelling van de premiebetaling vanaf 65 jaar (zie T.V.V. Plan 

Exo, editie 05.2011). 
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Plan GI Continuity + Exo 
A.V.V. 09.2008 / T.V.V. 05.2011 
 

Waarborg 
 Maandelijkse rente arbeidsongeschiktheid 
 Terugbetaling van de premie 
 Bijkomende financiële tussenkomst ‘revalidatie’  
 Automatische omvorming naar de waarborg DKV HOME CARE 
 Recht op vrijstelling van premiebetaling in residentiële zorg 
 

Optie 
 Plan Business (bijkomende rente vaste beroepsuitgaven) 
 

Doelgroep 
 Nieuwe klanten (loontrekkenden, zelfstandigen, vrije beroepen) 
 Bestaande klanten 
 

Sterke punten 
 Dekking 24/24 u en 7/7 d 
 Ziekte en alle ongevallen (beroep & privé) 
 Uitkering vanaf 25 % arbeidsongeschiktheid 
 Uitkering aan 100% bij volledige arbeidsongeschiktheid (min. 67%) 
 Jaarlijkse automatische indexatie van de rente mogelijk (geïndexeerde rente) 
 Bijkomende jaarlijkse financiële tussenkomst ‘revalidatiekosten’  
 Wereldwijde dekking 
 Premie ‘arbeidsongeschiktheid’ fiscaal aftrekbaar (bij aangifte van de werkelijke beroepskosten) 
 Contract tot de wettelijke pensioenleeftijd 
 Automatische omvorming gerarandeerd op 65 jaar naar de waarborg DKV HOME CARE, zonder 

medische aanvaarding en met behoud van de oorspronkelijke ingangsleeftijd 
 Recht op vrijstelling van premiebetaling vanaf 65 jaar tijdens de periode van de ernstige en langdurige 

zorgbehoefte in residentiële zorg. 
 

Verzekerbaarheid  Alle gezonde personen van 18 tot 55 jaar die een verzekerbare beroepsactiviteit uitoefenen en hieruit 
beroepsinkomsten halen (loontrekkenden, zelfstandigen, vrije beroepen)  

 Woonplaats en vaste en gebruikelijke verblijfplaats in België
Onderschrijving 
 

 Op basis van een verzekeringsvoorstel: tot een jaarrente van € 25 000. Bijkomende medische 
onderzoeken vanaf € 25 001 (in dat geval, wordt ook met de gevraagde rente voor het Plan Business 
rekening gehouden om de de administratieve en medische onderschrijvingsformaliteiten te bepalen)

Tarief 
 

 Volgens de tariefklasse (zie beroepenlijst) die overeenstemt met de uitgeoefende beroepsactiviteit en 
volgens de gekozen formule Continuity + Exo (Basic, Classic, Comfort of Top) die voorzien wordt op 
65 jaar 

Verzekerbaar bedrag  Rekening houdende met het beroepsinkomen en de wettelijke tussenkomst met een minimum van 
€ 2 500/jaar  

 Volgens de gekozen formule (Basic, Classic, Comfort of Top) 
Karentie  Keuze: 30, 60, 90, 180 of 365 dagen (afkoop van de karentie van 30 dagen is mogelijk voor 

zelfstandigen en vrije beroepen)
Type van rente  Geïndexeerd, stijgend of constant
Verzekerde risico’s  Ziekte en alle ongevallen (beroep & privé) 

 Gehele of gedeeltelijke en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid (tot 65 jaar) 
Bijkomende rechten  Recht op automatische omvorming naar de waarborg DKV HOME CARE op 65 jaar, volgens de 

overeen-gekomen formule 
 Recht op vrijstelling van premiebetaling van de waarborg DKV HOME CARE en het Plan Exo vanaf 

65 jaar tijdens de periode van de ernstige en langdurige zorgbehoefte in residentiële zorg 
Tussenkomst ‘revalidatie’  Na goedkeuring van DKV, op basis van voorschriften opgemaakt door de behandelende geneesheer 

en de onkostennota’s  
 Om de 5 jaar indexatie v/h verzekerde jaarbedrag/schijf van €125 (2011 = € 1250/jaar) en v/d premie 

Verzekeringsduur  GI: tot de 65ste verjaardag van de verzekerde persoon (wettelijk voorziene eindleeftijd) 
 Continuity +: tot de 65ste verjaardag met recht op automatische omvorming op 65 jaar naar de 

waarborg DKV HOME CARE, volgens de overeengekomen formule (Tariefplan 497 – T.V.V. 09.2008) 
 Exo: levenslang 

Opzeg  Klant: jaarlijks op de hoofdvervaldag mits 3 maanden vooropzeg 
 DKV: volgens de rechten voorzien door de wettelijke bepalingen. Het luik dekking ‘arbeids-

ongeschiktheid’ wordt beëindigd hetzij ten laatste op 65 jaar, hetzij bij de definitieve stopzetting van 
de beroepsactiviteiten 

Bijzonderheden 
 

 Het Plan GI Continuity + Exo is samengesteld uit de T.V.V. van Plan GI, T.V.V. van Plan Continuity + 
en T.V.V. van Plan Exo 

 


