


De verzekering Gewaarborgd 
Inkomen ‘Prevoca’, 
een verzekering 
voor u onderhandeld… 

Uw professionele carrière draait op volle toeren, maar sommige 
dingen zie je niet aankomen: een zware ziekte, een depressie, 
een burn-out of een banaal ongeluk met arbeidsongeschiktheid 
tot gevolg.

Bewust van deze realiteit en 
rekening houdend met de eco-
nomische situatie en huidige 
problematiek, heeft de Orde 
van Architecten (Nationale 
Raad) zich via haar werkgroep 
Verzekeringen gebogen over 
deze materie. 

De werkgroep Verzekeringen 
onderzocht de  verzekerings-
mogelijkheden in het kader van 
de arbeidsongeschiktheid, ook 
gekend als ‘gewaarborgd inko-
men’.   
Na maandenlang veldwerk stelt 
de Orde van Architecten (Na-
tionale Raad) u nu de collec-
tieve verzekering Gewaarborgd  
Inkomen “Prevoca voor  
Architecten” voor, aangeboden 
door PRECURA verzekeringen. 

Financiële gemoedsrust

De onderschrijving van een 
verzekering gewaarborgd inko-
men ‘Prevoca voor Architecten’ 
garandeert u financiële ge-
moedsrust. Naast de lichame- 
lijke ziekten, zijn psychische 
aandoeningen gedekt.  

Deze verzekering is geheel  
vrijblijvend. Wanneer u intekent 
op deze verzekering, dan doet u 
dit op individuele basis. 
Bovendien kan u deze verzeke-
ring  combineren met andere 
bestaande contracten (zie de 
FAQ’s op pagina 9).  

Goed om weten: de Orde van Architecten haalt geen enkel 
voordeel uit dit voorstel. De enige doelstelling van dit initiatief 
is de bescherming van uw belangen. 
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De verzekering arbeidsongeschiktheid ‘Prevoca’ 

Wie?

De collectieve verzekering geldt voor alle 
leden van de Orde van Architecten

Of:

•	 U bent jonger dan 50 jaar
 U kan op elk moment intekenen op  
 de verzekering, zolang u niet arbeids- 
 ongeschikt bent op het moment van het  
 verzoek tot aansluiting.

•	 U bent 50 jaar of ouder  
 U kan intekenen op de verzekering  
 vóór 31/08/2018, zolang u niet  arbeids- 
 ongeschikt bent op het moment van het  
 verzoek tot aansluiting. Na deze datum  
 is het niet meer mogelijk de verzekering  
 te onderschrijven. 

Wat? 

Basiswaarborg
De Prevoca verzekering dekt uw arbeids- 
ongeschiktheid voor:

• 35 euro per dag
• 50 euro per dag 
• 100 euro per dag

U kan het bedrag zelf kiezen op het moment 
dat u de verzekering afsluit. 

Let wel: de jaarlijkse premie zal 
variëren naargelang uw keuze 
(zie tabel op pagina 5).

Dit zijn de voorwaarden: 

1. Uw arbeidsongeschiktheid moet er-
kend zijn en het gevolg zijn van  ziekte 
of ongeval. De economische arbeids- 
ongeschiktheid  moet meer dan 65% 
bedragen.  De economische arbeids- 
ongeschiktheid is de vermindering van 
de werkbekwaamheid (gemeten op 
basis van de arbeidsomstandigheden 
in België). De economische arbeids- 
ongeschiktheid houdt rekening met het 
sociaal statuut en de mogelijkheden 
tot re-integratie op de arbeidsmarkt. 

2. U moet gestopt zijn met elke beroeps- 
activiteit

3. U moet het verzekeren van uw inko-
mensverlies tot doel hebben

Wilt u meer dan 100 euro per dag verkrijgen? 
U kan uw dagvergoeding verhogen tot bo-
ven de 100 euro, en dit per schijf van 25 euro  
(met een maximum van 100 euro). 

Een dagvergoeding met revalorisatie 
(2,5%)?
U kan uw basiswaarborg verhogen met 
2,5%. Dit betekent dat uw vergoeding jaar-
lijks met 2,5% zal verhogen na een jaar van 
arbeidsongeschiktheid. 

De aangeboden verzekering is niet van 
toepassing op architect-ambtenaren. Het 
is namelijk zo dat, ingeval van arbeids- 
ongeschiktheid, architect-ambtenaren hun 
inkomen behouden. Hier is dus geen sprake 
van inkomensverlies.

En de architect-ambtenaren? 
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Uitbreiding van de waarborg 
(bijkomende dagvergoeding) 

U kan ook een uitbreiding van 
de basiswaarborg onderschrij- 
ven. Zo kan u een bijkomende 
dagvergoeding ontvangen. 

Deze uitbreiding is enkel van 
toepassing indien:

• U de basiswaarborg van 
100 euro/dag heeft onder-
schreven

Net zoals bij de basiswaarborg, 
is er tijdelijk geen leeftijdsbeper-
king en dit tot en met 31 augus-
tus 2018. 

Wilt u de uitbreiding van de 
waarborg verlengen tot bo-
ven de 65 jaar en tot 70 jaar? 

Dit is enkel mogelijk indien:

• U niet arbeidsongeschikt 
bent

• U nog altijd ingeschreven 
bent bij de Orde van  
Architecten

• U reeds een uitbreiding 
hebt van de basiswaarborg 

Waar?

De waarborgen zijn geldig over 
heel de wereld. De voorgeschre-
ven controles  zullen echter wel 
altijd in België worden uitgevoerd. 

Carenzperiode

PRECURA Verzekeringen laat u 
de duurtijd van de carenzperiode 
kiezen: 14 dagen of 30 dagen. 
De carenzperiode komt over- 
een met de eerste dagen ge-
durende dewelke de verzekerde 
geen vergoeding ontvangt. In 
deze tijdspanne zijn uw hospita-
lisatiedagen wel vergoed.

Wachttermijn

De wachttermijn is de periode 
vanaf de onderschrijving waarbij 
door PRECURA Verzekeringen 
geen enkele tussenkomst wordt 
verleent. 

In het geval van een psychische 
aandoening is de wachttijd 24 
maanden. Voor een arbeids- 
ongeschiktheid als gevolg van 
een zwangerschap, bedraagt 
de wachttijd 10 maanden. 

Vergoedingen

• Alle dagen worden vergoed 
behalve de zon- en feest-
dagen. Dit betekent gemid-
deld 26 vergoedbare dagen 
per maand.

• Bent u als gevolg van een 
ongeval of ziekte niet meer 
in de mogelijkheid om uw 
beroep regelmatig (maxi-

maal 2 tot 3 uur per dag) uit 
te oefenen, dan worden de 
vergoedingen voor 100% 
toegekend. 

• Bij verlies van gebruik 
van de bovenste lede-
maten (bijv. gebroken arm, 
ontwrichte schouder), wor-
den de vergoedingen voor 
100% toegekend. 

• In het geval van een psy-
chische aandoening of 
ziekte die erkend is als  
arbeidsongeschik theid, 
kan u genieten van een  
vergoeding gedurende 
maximaal 3 jaar. 

• Na een periode van erkende 
arbeidsongeschiktheid ver-
goed aan 100%, kan u ge-
nieten van een vergoeding 
aan 50% (met gedeeltelijke 
werkhervatting). Deze ver-
goeding is van toepassing 
bij een herstel mits voor- 
afgaandelijk akkoord van 
de geneesheer–directeur 
en dit voor een bepaalde 
periode. 

U bent van plan 
een gezin te stichten ?

Zowel de arbeidsongeschiktheid die 
het gevolg is van een zwangerschap 
als de hospitalisatiedagen zijn ge-
dekt. 

Hou er wel rekening mee dat er bij 
de aansluiting een éénmalige wacht-
termijn van  10 maanden is voorzien. 
(zie uitleg over wachttermijnen) 

> Bekijk ook de FAQ’s op pagina  9
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De premies van de ‘Prevoca’- 
arbeidsongeschiktheidsverzekering

Premies

De premies van de basiswaarborg en de uit-
breiding van de waarborg worden gedragen 
door de respectievelijke verzekerden.

In onderstaande tabel vindt u de bedragen 
van de jaarlijkse premies exclusief taksen. 
Aan deze premies dient u een taks van 
9,25% toe te voegen.

Enkele voorbeelden :

Voorbeeld 1
Stagiair- architect P. Verbruggen

P. Verbruggen is verzekerd door ‘Prevoca 
voor Architecten’ en kiest voor een verzekerd 
dagbedrag van 35 euro (basiswaarborg), met 
een carenzperiode van 30 dagen en een reva-
lorisatie van 2,5%.

Berekening van de jaarlijkse premie 
van P. Verbruggen: 

317,76 euro (basiswaarborg met carenzpe-
riode van 30 dagen en revalorisatie van 2,5%)
+ 29,39 euro (taks van  9,25%)
= 347,15 euro

P. Verbruggen betaalt een jaarlijkse premie 
van 347,15 euro voor een dagbedrag van 35 
euro met een carenzperiode van 30 dagen en 
een revalorisatie van 2,5%.

MET HOSPITALISATIE

Dagbedrag

30 carenzdagen 14 carenzdagen

met 
revalorisatie 

van 2,5%

zonder 
revalorisatie 

van 2,5%

met 
revalorisatie 

van 2,5%

zonder 
revalorisatie 

van 2,5%

35 euro 317,76 euro 304,32 euro 337,92 euro 317,76 euro

50 euro 412,80 euro 393,60 euro 441,60 euro 412,80 euro

100 euro 729,60 euro 691,20 euro 787,20 euro 729,60 euro

Per schijf van 
 25 euro 182,40 euro 172,80 euro 196,80 euro 182,40 euro
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Belangrijk: 
Groepsvoordeel
Hoe meer leden van de Orde (Nederlandstalige én 
Franstalige) onderschrijven, hoe meer u kan ge-
nieten van een bijkomende korting:

•	 - 4% op de premie vanaf 500 aansluitingen
•	 - 6% op de premie vanaf 1.000 aansluitingen
•	 - 8% op de premie vanaf 2.000 aansluitingen
•	 - 10% op de premie vanaf 5.000 aansluitingen

Deze kortingen zullen toegepast worden op de 
jaarlijkse vervaldagen volgend op de realisatie van 
de hogervermelde aansluitingen, meer bepaald op 
1 januari van elk jaar.

Denk goed na over de duurtijd 
van de carenzperiode. Heel wat 
ziekten eindigen in minder dan  30 
dagen.

Tip

Fiscaal 
aftrekbaar
U kan de premie van uw verzeke-
ring gewaarborgd inkomen fiscaal 
inbrengen. 

Voorbeeld 2
Architect F. Van den Eynde, 

F. Van den Eynde kiest voor een verzekering met 
dagbedrag van 100 euro (basiswaarborg) met een 
carenzperiode van 14 dagen, zonder revalorisatie.

Berekening van de jaarlijkse premie van F. Van den 
Eynde:
729,60 euro (basiswaarborg met carenzperiode van 
14 dagen)
+67,49 euro (taks van 9,25%)
= 797,09 euro

Vervolgens kiest F. Van den Eynde om de ba-
siswaarborg uit te breiden met een dagvergoeding 
van 75 euro (3 schrijven van 25 euro) bovenop de 
100 euro die reeds voorzien is in de basiswaarborg. 
Voor de uitbreiding van 75 euro kiest hij voor een 
carenzperiode van 14 dagen zonder revalorisatie.
Opgelet: indien u ervoor kiest om de basiswaar-
borg uit te breiden, dan blijven de parameters van 
de basiswaarborg van toepassing (dus dezelfde ca-
renzperiode, revalorisatie van 2,5%, enz.).

Berekening van de jaarlijkse premie van F. Van den 
Eynde met deze nieuwe elementen:
547,20 euro (3x182,40 euro).

Voor een totaalbedrag van 1.284,90 euro (inclusief 
taksen) ontvangt F. Van den Eynde een dagbedrag 
van 175 euro, ingeval van ziekte of ongeval.
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Een verzekering afsluiten?

Wie wil genieten van de basiswaar-
borg of van een uitbreiding van de 
waarborg, dient aan de verzeke-
ringsmaatschappij PRECURA een 
volledig ingevuld en ondertekend 
toetredingsformulier en een me-
dische vragenlijst te bezorgen. Het is 
raadzaam om deze documenten heel 
zorgvuldig in te vullen.

Na de evaluatie van uw dossier, zal 
de verzekeringsmaatschappij u laten 
weten onder welke voorwaarden ze u 
kan verzekeren. De kans bestaat dat 
de verzekeringsmaatschappij u om  
bijkomende informatie vraagt. 
 
PRECURA zal u een toetredings-
bevestiging toesturen, waarop u 
het verzekerde dagbedrag en de  
effectieve datum van toetreding kan 

terugvinden. Vervolgens dient u deze 
bevestiging ondertekend terug te 
bezorgen of binnen de 30 dagen de 
premie te betalen teneinde de verze-
kering te kunnen activeren.

Documenten 

De verschillende documenten met 
betrekking tot de Prevoca verzeke-
ring van de arbeidsongeschiktheid 
vindt u terug op de site van  
PRECURA: www.precura.be/nl/
content/prevoca-voor-architecten.

U zal deze informatie ook terugvin-
den op www.architect.be/prevo-
ca_voor_architecten

Het afsluiten van een ‘Prevoca’ 
arbeidsongeschiktheidsverzekering …

2 manieren 
om de arbeidsongeschiktheidsverzekering 
te onderschrijven:

1. Download de documenten via 
de website www.precura.be  
en stuur ze volledig ingevuld naar
PRECURA

2. Download de documenten van 
de website www.architect.be/prevo-
ca_voor_architecten 
en stuur ze volledig ingevuld naar 
PRECURA
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Bij schade...

• Om een schadegeval aan te geven, dient u zo 
snel mogelijk een verklaring samen met een 
medisch attest op te sturen naar PRECURA.

• Voeg alle bewijsstukken bij de verklaring.  

• Stuur alle documenten naar  
PRECURA Verzekeringen  
Romeinsesteenweg 564A   
1853 Strombeek-Bever  
medical@precura.be 

Franchise/eigen risico

Bij sommige verzekeringen (zoals de  autoverze-
kering) en bij duidelijke schadegevallen, wordt 
door  verzekeringsmaatschappijen een franchise 
gevraagd. De franchise is een bedrag dat altijd ten 
laste blijft van de verzekeringnemer. Ingeval van de 
verzekering ‘gewaarborgd inkomen” is het prin-
cipe van een franchise niet van toepassing.  
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# FAQ

Wat betekent 
economische arbeidsongeschiktheid?  
Niet meer in staat om meer dan 2 à 3 uren te 
werken per dag. In het geval van verlies van 
het gebruik van de bovenste ledematen wor-
den de vergoedingen toegekend aan 100%. 
Bij herstel kan na een periode van erkende  
arbeidsongeschiktheid vergoed aan 100%, 
een tussenkomst aan 50% worden toe-
gekend. 

Hoeveel dagen worden er per maand 
vergoed?
Gemiddeld 26 dagen, alle dagen behalve de 
zon- en feestdagen.

Ik ben 53 jaar, kan ik de verzekering nog 
onderschrijven?  
Ja, tot 31/08/2018, vanaf dan wordt de leef-
tijdsgrens om nog aan te sluiten vastgelegd 
op 50 jaar.

Tot welke leeftijd kan men de uitbreiding 
van de waarborg onderschrijven?
Tot de leeftijd van 55 jaar kan u intekenen 
op een uitbreiding van de waarborg, door 
het opnieuw invullen van de toetredings- 
documenten. Tot en met 31/08/2018 is de 
leeftijdsgrens (55 jaar) opgeheven.

Ik heb reeds een polis gewaarborgd inko-
men bij een andere verzekeraar. Kan ik de 
polis ‘Prevoca voor Architecten’ nog on-
derschrijven’? 
Ja, u kan :
a)  de polissen cumuleren, waarbij u oplet dat 
u niet oververzekerd bent; 
of
b) de oude polis opzeggen door de nieuwe 
polis bij PRECURA op maat van architecten 
te onderschrijven.

Kan ik ze als werknemer onderschrijven? 
Ja, met de optie van 30 carenzdagen 
(aangezien de 1ste maand van arbeids- 

ongeschiktheid gegarandeerd wordt door de 
werkgever), vervolgens ontvangt u maximaal 
60% van uw geplafonneerd brutoloon (dit is 
afhankelijk van uw gezinssituatie).

Kan de polis verlengd worden als ik mijn 
beroep wil uitoefenen na mijn 65 jaar ? 
Ja, zolang u niet arbeidsongeschikt bent  
verklaard op uw 65 jaar en ons nieuwe  
toetredingsdocumenten bezorgt. De tarief- 
voorwaarden blijven dezelfde.

Kan ik zowel de basiswaarborg als de uit-
breiding verlengen?  
Ja, de basiswaarborg tot 75 jaar, de uit-
breiding van de waarborg tot 70 jaar, op 
voorwaarde dat uw polis reeds een uitbrei-
ding van de waarborg voorzag voor uw 65 
jaar.

Wat houdt de formule met revalorisatie 
in ?
Na een jaar erkende arbeidsongeschiktheid, 
worden de vergoedingen jaarlijks verhoogd 
met 2,5%. 

Wat betekent een carenzperiode van 14 of 
30 dagen? 
Dat zijn de eerste dagen van arbeids- 
ongeschiktheid die niet vergoed worden  
door PRECURA. De hospitalisatiedagen 
daarentegen zijn vanaf de eerste dag gedekt 
en dit voor de volledige duurtijd. 

Hoe zit het met de dekking van de hospi-
talisatiedagen tijdens de carenzperiode ?  
Bij een hospitalisatieverzekering worden de 
kosten terugbetaald die eigen zijn aan een 
ziekenhuisopname. PRECURA vergoedt de 
hospitalisatiedagen gedurende dewelke u 
niet kan werken ten belope van het dagbe-
drag.
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Wat wordt bedoeld  
met 10 maanden 
wachttijd voor de 
zwangerschap? 
Als de verzekerde 
zwanger is op het mo-
ment dat de verzekering 
wordt afgesloten, zal zij 
niet kunnen genieten van 
de tussenkomsten voorzien 
door PRECURA.

Ik ben zwanger, waar heb ik recht 
op (na de 10 maanden wachttijd)? 
De hospitalisatiedagen als gevolg van de 
bevalling zijn gedekt. In het geval van compli-
caties, is het mogelijk de arbeidsongeschikt 
aan te geven bij PRECURA. Opgepast, het 
bevallingsverlof is niet gedekt.

Is er een wachttijd voor psychische 
aandoeningen (burnout, depressie)? 
Ja, deze bedraagt 24 maanden.

Ik heb een burnout, wordt dit gedekt?  
Ja, voor een periode van drie opeen-
volgende jaren. Als 500 leden van de Orde 
van Architecten intekenen op  de arbeids- 
ongeschiktheidsverzekering, wordt deze  
periode verlengd naar 10 jaar. Als 5.000  
leden intekenen, wordt de duur onbegrensd.

Wat te doen in geval van arbeid-
songeschiktheid?  
Contacteer PRECURA op 02/304.11.11 of per 
e-mail medical@precura.be.
Er bestaat een medisch voorbeeldattest 
op de website www.precura.be/nl/content/ 
arbeidsongeschikt-wat-moet-ik-doen

www.precura.be/nl/content/arbeidsongeschikt-wat-moet-ik-doen


Kan ik bij een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid 
een tussenkomst krijgen? 
Ja, na een periode van erkende arbeidsongeschiktheid 
vergoed aan 100% (bijvoorbeeld bij een beenbreuk), kan 
u genieten van een vergoeding aan 50%. Deze vergoeding 
is van toepassing bij een herstel mits voorafgaandelijk 
akkoord van de geneesheer-directeur en dit voor een  
bepaalde periode.

Is er een medisch onderzoek?  
Neen, de medische vragenlijst moet ingevuld worden 
door de persoon zelf. Het is mogelijk dat de 
geneesheer-directeur van PRECURA bijkomende 
medische inlichtingen vraagt.

Zijn de dagvergoedingen belast? 
Ja, deze worden belast als vervangingsinkomen.

Kan PRECURA de polis opzeggen?  
Neen. Dit kan enkel bij niet-betaling van de premie.

Kan de architect de polis opzeggen?
Ja, deze is maandelijks opzegbaar. 

Waarin verschilt de collectieve polis 
van een individuele polis? 
De criteria van de arbeidsongeschiktheid zijn specifiek 
voor het architectenberoep (zie economische arbeids- 
ongeschiktheid), de collectieve tarieven zijn dus 
voordeliger. 

CONTACTPERSOON PRECURA Verzekeringen

Peter Van der Speeten
T. +32 2 304 11 11
peter.vanderspeeten@precura.be
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Is er een taks te betalen?  
Ja, deze bedraagt 9,5% bovenop het premie-

bedrag.

Kan ik de tussenkomsten verhogen of  
verlagen tijdens een arbeids-ongeschiktheid?  
Neen.

Is er een vrijstelling van betaling van de 
premie wanneer de architect arbeids- 
ongeschikt is? 
Neen.
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