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SPECIALE VOORWAARDEN GEWAARBORGD INKOMEN «FARMARISK» 

01.05.2016 

 
 
De huidige speciale voorwaarden GEWAARBORGD INKOMEN werden ontwikkeld: 
 voor de leden van CURALIA, verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 809, waarvan de 

maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 BRUSSEL, Tweekerkenstraat 33, 
 door de O.V. ALGEMENE MUTUALITEIT VOOR MEDISCHE ASSURANTIES, hierna de AMMA of de 

verzekeraar genoemd, verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 126, waarvan de 
maatschappelijke zetel gevestigd is te 1040 BRUSSEL, Kunstlaan 39, Bus 1. 

 
1. De hiërarchie van de voorwaarden 
 
De huidige speciale voorwaarden hebben voorrang op de hierbij gevoegde algemene voorwaarden. 
 
De bijzondere voorwaarden hebben voorrang op de huidige speciale voorwaarden. 
 
2. De verzekerbare personen 
 
Om van deze speciale voorwaarden te kunnen genieten moet de te verzekeren persoon voldoen aan de hierna 
vermelde voorwaarden :  
 
a. apotheker zijn of wonen op hetzelfde domicilieadres als een apotheker of werkzaam zijn bij een 

apotheker; 
b. aanvaard worden door de verzekeraar; 
c. bij de aansluiting tot de verzekering een ingangsleeftijd hebben die de berekeing van de premie toelaat 

volgens een voorziene en vigerende leeftijd (jonger dan 56 jaar); 
d. hun woonplaats en hun vaste en gebruikelijke verblijfplaats in België hebben; 
e. beroepsactiviteiten uitoefenen; 

 
3. Voorwerp 
 
Amma Verzekeringen verbindt zich tot het uitkeren van een rente en de terugbetaling van de bijdragen in 
geval van invaliditeit die aanleiding geeft tot arbeidsongeschiktheid van de verzekerde en die het gevolg is van 
een ziekte en/of een ongeval 
 
De dekking is geldig zowel tijdens het beroeps- als het privé-leven van de verzekerde. 
 
De verzekerde jaarrente wordt uitgekeerd in verhouding tot de hoogste invaliditeitsgraad : deze van 
fysiologische of van economische invaliditeit. 
 
4. Recht op uitkeringen 
 
Het recht op uitkeringen ontstaat wanneer de ongeschiktheid waarvan de verzekerde het slachtoffer is, 
vastgesteld wordt op minstens 67 %. 
Indien de ongeschiktheidgraad lager is dan 67% wordt hij gelijkgesteld met nul; de graad wordt 
gelijkgesteld met 100% zodra hij 67 % bedraagt. 
 
5. Aard van de rente  
 
Huidig contract voorziet een constante rente, toenemend tijdens schadegeval. 
 
De toegekende rente tijdens de ongeschiktheidperiode stijgt jaarlijks in meetkundige vooruitgang met een 
percentage van 3%. 
 
De eerste verhoging van de uitgekeerde rente heeft plaats één jaar nadat het recht op prestatie is ontstaan. 
De bijdrage blijft gelijk. 



 
Na schadegeval wordt de rente terug herleid naar de oorspronkelijke situatie of de geperequeerde situatie 
overeenkomstig artikel 13 van deze speciale voorwaarden. 
 
6. Uitkeringen 
 
Door onderhavig contract verbindt AMMA zich tot :  
 
a. de maandelijkse betaling, op vervallen termijn, van een rente in geval van volledige 

arbeidsongeschiktheid; 
 

b. de terugbetaling van de bijdrage binnen dezelfde voorwaarden. 
 

7. Termijn van de waarborg, van de prestaties en van de betaling van de bijdrage 
 
De termijn van de waarborg, van de prestaties en van de betaling van de bijdrage is vastgesteld op de 
vervaldag volgend op de 65ste verjaardag van de verzekerde. 
 
8. Eigen-risicotermijn 
 
De eigen risicotermijn is vastgesteld op 30 dagen. 
 
9. Het bedrag van de verzekerde rente  
 
De verzekerde rente wordt uitgedrukt onder de vorm van een dagelijkse vergoeding op basis van een 
kalenderjaar, hetzij 360 dagen. 
 
Iedere verzekerde bepaalt in functie van zijn persoonlijke situatie het bedrag dat hij wenst te verzekeren 
per schijf van 15,00 EUR (desgevallend te perequateren), beperkt tot een maximum van 210,00 EUR. 
 
10. Speciale risico’s 
 
De speciale risico’s vermeld in artikel 7.A., 7.B. en 7.C. van de algemene voorwaarden zijn  verzekerbaar 
mits bijpremie. 
 
11. Onderschrijvingsmodaliteiten 
 
De onderschrijving van huidig contract geschiedt conform de bepalingen van paragraaf 1 van het hierna 
volgend artikel 12 – “Inwerkingtreding van het verzekeringscontract”. 
 
De stopzetting van huidig contract kan slechts geschieden op de eerste van elke maand volgend op de datum 
van uitstap. 
 
Voorafgaandelijk aan de aanvaarding door de verzekeraar zal de kandidaat-verzekerde een medische 
vragenlijst invullen. 
 
De verzekeraar behoudt zich het recht voor bijkomende medische formaliteiten te eisen en in functie van de 
resultaten zal hij hetzij aanvaarden, hetzij weigeren, hetzij verdagen, hetzij bijzondere voorwaarden 
voorstellen. 
 
Van zodra de rente méér dan 210,00 EUR per dag bedraagt, wordt een volledig medisch onderzoek en 
financieel dossier gevraagd.  
 
De maximumleeftijd bij onderschrijving is vastgesteld op 55 jaar. 
 
12. Inwerkingtreding van het verzekeringscontract 
 
De aanvangsdatum van het verzekeringscontract wordt vastgesteld op de 1° dag van de maand die volgt op 
de dag van de aanvaarding door de verzekeraar. 
 



Er wordt evenwel overeengekomen dat de waarborg “ongeval” verworven is vanaf de dag van ontvangst van 
het voorstel en de medische vragenlijst door de AMMA en dat de waarborg “ziekte” verworven is vanaf de dag 
van de aanvaarding van het medisch dossier door de AMMA. 
 
Het voorstel en de medische vragenlijst moeten volledig ingevuld en getekend zijn door de kandidaat-
verzekerde opdat de waarborgen zouden verworven zijn. 
 
Nochtans worden de waarborgen ziekte en ongeval beëindigd op de dag dat de verzekeraar aan de 
verzekerde schriftelijk heeft bekendgemaakt dat hij de zaak weigert of dat hij deze verdaagt. 
 
Zij worden eveneens beëindigd op de dag dat de verzekeraar aan de verzekerde schriftelijk heeft 
bekendgemaakt dat hij zijn aanvaarding afhankelijk heeft gemaakt van een verhoogde bijdrage en/of een 
uitsluiting en/of een bijzondere clausule, tenzij dat de verzekerde deze aanvaard heeft binnen de 7 dagen na 
het schriftelijk verzoek van de AMMA. 
 
In ieder geval worden de waarborgen ziekte en ongeval geschorst indien het medisch dossier en de eventuele 
bijkomende medische onderzoeken, verslagen en/of gegevens niet aan de AMMA werden overgemaakt binnen 
de 30 dagen na het schriftelijk verzoek van de AMMA. 
 
CURALIA krijgt een afschrift van de bovenvermelde briefwisseling met uitzondering van de medische 
gegevens. 
 
13. Perequatie  
 
Minstens 90 dagen voor de jaarlijkse vervaldag, kan CURALIA beslissen de perequatieclausule toe te passen 
voor alle verzekerden, d.w.z. dat de rente en de bijdrage veranderen volgens de verhouding tussen : 
 
a) het indexcijfer van de consumptieprijzen opgesteld door het Ministerie van Economische Zaken van kracht 

in de maand die de jaarlijkse vervaldag voorafgaat of het laatst gekende indexcijfer; 
 
b) het indexcijfer van kracht in januari 1997 of, in voorkomend geval, het indexcijfer van de datum van de 

laatste perequatie; 
 
De verhoging neemt aanvang op de datum van de jaarlijkse vervaldag en het supplement van de rente wordt 
getarifeerd op basis van de leeftijd van de verzekerde op de datum van de onderschrijving van zijn contract. 
 
Bij de verzekerde personen die op het ogenblik van de perequatie arbeidsongeschiktheid zijn, zal deze 
perequatie pas toegepast worden bij de beëindiging van het eventuele schadegeval. 
 
CURALIA kan deze perequatie aanvragen met tussenpozen van minstens drie jaar (ingaand op 01/01/1997) en 
met een maximale verhoging van 20 % van de basisrente per perequatie. 
 
14. Verhoging van de verzekerde rente tijdens de duur van het verzekeringscontract 
 
Indien de verzekerde tijdens de duur van het contract het bedrag van de verzekerde rente wenst te verhogen 
zijn de modaliteiten waarvan sprake in de artikels 11 en 12 hiervoor van toepassing. Het bedrag van de 
verhoging is mogelijk zoals bepaald in artikel 9. 
 
De verhoging neemt aanvang op de datum van de aanvaarding door de AMMA en het supplement van de 
rente wordt getarifeerd op basis van de bereikte leeftijd van de verzekerde op het ogenblik van de 
verhoging. 
 



 
15.  Tarief geldig vanaf 01.05.2006 in EURO (lasten en kosten incl.) 
 

Rente/dag Rente/jaar jonger dan 35 jaar jonger dan 45 jaar jonger dan 56 jaar 

15,00 5.400 144,06 180,07 264,10 

30,00 10.800 288,13 360,13 528,20 

45,00 16.200 432,18 540,20 792,31 

60,00 21.600 576,24 720,26 1056,41 

75,00 27.000 720,30 900,32 1320,52 

90,00 32.400 864,36 1080,38 1584,62 

105,00 37.800 1008,42 1260,45 1848,72 

120,00 43.200 1152,48 1440,52 2112,82 

135,00 48.600 1296,54 1620,58 2376,93 

150,00 54.000 1440,60 1800,65 2641,03 

165,00 59.400 1584,66 1980,71 2905,13 

180,00 64.800 1728,72 2160,78 3169,23 

195,00 70.200 1872,77 2340,83 3433,33 

210,00 75.600 2016,84 2520,90 3697,45 

 
dekking 100% economische ongeschiktheid (vanaf 67%); 
dekking vanaf 25% minimum mits verhoging van de premie van 30% 
eigen risico termijn : 30 dagen 
eigen risico termijn : 90 dagen : -15% 
eigen risico termijn : 360 dagen : -32% 
afkoop eigen risico termijn : + 15% 
einddatum : 65 jaar voor mannen en vrouwen 
einddatum : 60 jaar voor mannen en vrouwen : -20% 
geen wachtperiode bij de inschrijving 
 

 
16. Betaling van de bijdrage 
 
De bijdrage is verschuldigd, voor elke verzekerde, vanaf de aanvangsdatum tot de einddatum van het 
contract. 
 
De bijdrage is vooraf betaalbaar en voor de eerste maal in verhouding met de te lopen resterende maanden 
vanaf de aanvangsdatum aan het contract tot de datum van de jaarlijkse vervaldag. 
 
17. Duur van het verzekeringscontract en de speciale voorwaarden 
 
Het verzekeringscontract en de daarbij horende speciale voorwaarden worden afgesloten voor de duur van 
één jaar. 
 
Bij afloop worden zij stilzwijgend hernieuwd voor een gelijke duur, zolang zij niet opgezegd worden door de 
verzekeringnemer, door CURALIA of door de AMMA, per aangetekende brief ter post afgegeven, per 
deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs,  
minstens drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag. 
 
18. Voortzetting ten individuele titel 
 
Artikel 17 van de algemene voorwaarden is van toepassing. 
Voor wat de overeenkomsten betreft die werden afgesloten door een natuurlijk persoon is artikel 17.B – par. 1 
niet van toepassing en wordt de maximum termijn (zie artikel 17.B.- par. 2)voor de voortzetting op 75 dagen 
gebracht. 



 
19. Fiscale aftrekbaarheid 
 
Onderhavig contract heeft tot doel een inkomensverlies uit arbeid te vergoeden en is bijgevolg een collectieve 
toezegging als bedoeld in artikel 52, 3°, b, 4de streepje van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 
dat een aanvulling biedt op de wettelijke uitkeringen bij overlijden of arbeidsongeschiktheid door 
arbeidsongeval of ongeval ofwel beroepsziekte of ziekte. 


