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Productomschrijving   

 

Behalve in de formule TWEE HOOFDEN, kunnen bij alle overlijdensverzekeringsproducten van ZA Verzekeringen 

aanvullende waarborgen gesloten worden: een bijkomende dekking bij overlijden door ongeval (AVRO) en/of 

verschillende vormen van rente bij arbeidsongeschiktheid (AVRI).  

 

 

Doelgroep 

 

AVRO: zoals de hoofdverzekering. 

AVRI: zelfstandigen en vrije beroepen. 

 

Onderschrijvingsleeftijd AVRO: zoals de hoofdverzekering 

Onderschrijvingsleeftijd AVRI: tussen 18 en 50 jaar 

Eindleeftijd AVRI & AVRO: maximum 65 jaar 

 

 

Algemene kenmerken AVRO 

 

• Bijkomende uitkering in geval van overlijden door ongeval. Minimum verzekerd kapitaal: € 25.000 

 

 

Algemene kenmerken AVRI 

 

• Dekking: 

o keuze tussen ziekte en alle ongevallen, ziekte en ongevallen privé-leven of enkel ziekte; 

o keuze tussen gedeeltelijke of enkel volledige arbeidsongeschiktheid; 

o arbeidsongeschiktheidsgraad moet minstens 25% bedragen; 

o arbeidsongeschiktheidsgraad van 67% of meer wordt gelijkgesteld aan 100% 

 

• Eigen risico periode: keuze tussen 30, 60, 90, 180 of 365 dagen, na 60 jaar automatisch verlengd tot 365 dagen. 

Afkoop mogelijk. 

 

• Arbeidsongeschiktheidsgraad is de graad van werkonbekwaamheid op basis van economische criteria met als 

minimum de fysiologische invaliditeitsgraad. 

 

• Verschillende vormen: 

 

o Premievrijstelling (PV): vrijstelling van de premie van de hoofdverzekering en aanvullende waarborgen; 

o Rente persoonlijk inkomen (RPI): 

� rente om inkomensverlies af te dekken; 

� uitkering tot maximum einddatum hoofdverzekering; 

� minimum: € 2.500 per jaar; 

� maximum: 40% van het gemiddeld verzekerd kapitaal in de hoofdverzekering en maximum 

van 80% van het netto belastbaar inkomen met een absoluut maximum van € 62.500 per jaar; 

� constante rente of klimmend à 3% na schade 

o Rente algemene kosten (RAK): 

� rente om gedurende een beperkte periode vaste kosten (exploitatieverlies) af te dekken; 

� uitkering gedurende maximum 2 jaar; 

� minimum: € 2.500 per jaar; 

� maximum: 100% van het gemiddeld verzekerd kapitaal in de hoofdverzkering en steeds 

beperkt tot bewezen vaste kosten met een absoluut maximum van € 62.500 per jaar; 

� constante rente 

 


