
Omzetverzekering
Technische fiche
Naam van het product Omzetverzekering

Omschrijving Een individuele verzekering afgesloten door een vennootschap op het hoofd van een 
zelfstandige bedrijfsleider waarbij bij arbeidsongeschiktheid van deze spilfiguur als gevolg 
van een ziekte of ongeval, een rente wordt uitgekeerd aan de vennootschap.

De verzekering wordt gesloten door een rechtspersoon in haar eigen voordeel. Het is een niet-
beroepsgebonden verzekering.

Doelgroep Zelfstandigen of vrije beroepers in een eenpersoonsvennootschap of management-
vennootschap die zich willen verzekeren tegen het verlies aan omzet bij arbeidsongeschikt-
heid.

Voorwaarden:
• de zelfstandige bedrijfsleider heeft een sleutelrol binnen de vennootschap en genereert 

minimaal 95 % van de bedrijfsinkomsten

Partijen • verzekeringnemer = vennootschap
• verzekerde = zelfstandige bedrijfsleider
• begunstigde bij arbeidsongeschiktheid = vennootschap

Waarborg De verzekerde prestatie bestaat uit:
•  de uitkering van een jaarlijkse rente bij arbeidsongeschiktheid door ongeval of ziekte en
•  de terugbetaling van de premie bij arbeidsongeschiktheid door ongeval of ziekte.

De uit te keren prestatie wordt onder de vorm van maandelijkse betalingen toegekend in 
functie van het aantal dagen arbeidsongeschiktheid en de graad van arbeidsongeschiktheid.

Soort dekking Ziekte + alle ongevallen
Ziekte

Types rente • Constante rente (rente blijft steeds constant)
• Toenemende rente (jaarlijks meetkundig stijgend met 2 % vanaf schadegeval, na stopzetting 

van de uitkering wordt de rente terug bepaald op het oorspronkelijke niveau)
• Optimaal toenemende rente (zowel de premie als de rente stijgen jaarlijks rekenkundig met 

2 %, ongeacht of er een schadegeval is of niet)

Graad van 
arbeidsongeschiktheid

< 25 %  geen dekking
25 % - 66 % gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid
≥ 67 %  volledige arbeidsongeschiktheid (100 % dekking)

Maximumjaarrente 60 % van de omzet na aftrek van de handelsgoederen, hulp- en grondstoffen en personeels-
kosten en te verminderen met alle waarborgen Premieterugbetaling, Inkomensverlies en 
Omzetverlies bij arbeidsongeschiktheid op het hoofd van de verzekerde.

Absoluut maximum: 125.000 EUR, rekening houdend met alle waarborgen premieterugbetaling, 
inkomensverlies en omzetverlies bij arbeidsongeschiktheid op het hoofd van de verzekerde.

Eigenrisicotermijn 1, 2, 3, 6 of 12 maanden

Afkoop eigenrisicotermijn van een maand mogelijk
Vanaf 60 jaar is de eigenrisicotermijn bij ziekte standaard 12 maanden (afkoopbaar)

Tarief In functie van beroepsklasse en sociaal statuut

Onderschrijvingsleeftijd Beroepsklasse 1 tot 55 jaar 

Beroepsklasse > 1 tot 50 jaar



Eindleeftijd 55, 60 of 65 jaar

Uitbreiding GI + 5 (optioneel)
De uitkeringstermijn wordt verlengd met 5 jaar na de einddatum van de polis indien:
• de polis werd onderschreven met eindleeftijd 55 of 60 jaar
• het schadegeval aanvangt vóór de einddatum van de polis

Vereffening/faillissement 
vennootschap vóór 
einddatum na een 
schadegeval

Uitkering aan de vennootschap (afkoopclausule):
• ter compensatie van de toekomstige arbeidsongeschiktheidsrentes
• indien minimaal 3 jaar blijvend arbeidsongeschikt (min. 25 %)
• rekening houdend met de gezondheidstoestand van de verzekerde op het ogenblik van 

afkoop

Aanstelling van een 
bijkomende zelfstandige 
bedrijfsleider

De Omzetverzekering neemt een einde vanaf de aanstelling van een of meer bijkomende 
zelfstandige bedrijfsleiders binnen de vennootschap (geen invloed op de afhandeling van 
lopende schadegevallen).

Fiscaliteit Premietaks: 9,25 %

De betaalde premies zijn aftrekbaar als beroepskost.

De prestatie wordt bij de winst van de vennootschap gevoegd en is onderworpen aan 
vennootschapsbelasting.

Premiebetaling De premie is naar keuze van de verzekeringnemer maandelijks (met domiciliëring), 
driemaandelijks, zesmaandelijks of jaarlijks betaalbaar.

Kosten Fractioneringskost in functie van de premiebetaling:
Jaarlijks 0 %
Halfjaarlijks 2 %
Trimestrieel 3 %
Maandelijks 4 %
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