De omzetverzekering
van Fidea.
Zeker van uw inkomen,
wat er ook gebeurt.
Waarom een Omzetverzekering?
De Omzetverzekering zorgt voor een noodzakelijke uitbreiding op de bestaande arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.
Want als bedrijfsleider loopt u een risico, zeker bij een langdurige arbeidsongeschiktheid. Zo is de maximumrente die u –
als zelfstandige met een vennootschap – kunt laten verzekeren in een polis Gewaarborgd Inkomen, vaak niet voldoende
om uw levensstandaard te behouden.
Via de Omzetverzekering kunt u een tekort volledig compenseren. Fidea vangt dit op door een deel van de omzet van uw
vennootschap te verzekeren.

Kenmerken van een Omzetverzekering
De Omzetverzekering is een arbeidsongeschiktheidsverzekering van het type Gewaarborgd Inkomen, maar dan
wel één met een aantal specifieke kenmerken.

Wie zijn de betrokken partijen?
Het is uw vennootschap die de omzetverzekering onderschrijft én de begunstigde van de uitgekeerde rente is. U of
een sleutelpersoon binnen uw vennootschap fungeert als contractueel verzekerde.

Welk risico dekt de Omzetverzekering?
Het verzekerd risico is de arbeidsongeschiktheid die u bij een ziekte of een ongeval kunt oplopen.

Welk bedrag kunt u in de Omzetverzekering laten verzekeren?
De verzekerde rente is een percentage van de omzet van uw vennootschap. De maximum te verzekeren rente bedraagt 60% van uw omzet (na aftrek van eventuele handelsgoederen, grondstoffen en hulpstoffen) - 80% van uw
bruto belastbaar beroepsinkomen (wat maximum te verzekeren is via een contract Gewaarborgd Inkomen).

Zijn de premies van de Omzetverzekering fiscaal aftrekbaar?
Inderdaad, de betaalde premies zijn voor de vennootschap fiscaal aftrekbaar.

Sta sterker.

De Omzetverzekering: hoe verloopt dit in praktijk?
Fidea neemt slechts één criterium in aanmerking dat bepalend is voor een betere afstemming van de dekkingen:
beoefent u een vrij beroep of bent u een zelfstandige met een andere beroepsactiviteit?

Vrij beroep
De maximale jaarrente bedraagt 60% van de omzet van de vennootschap, na aftrek van 80% van het bruto belastbaar beroepsinkomen.

Andere zelfstandige activiteit
De maximale jaarrente bedraagt 80% van de winst van de vennootschap, na aftrek van 80% van het bruto belastbaar beroepsinkomen en tevens rekening houdend met eventuele leningslasten van hypothecaire leningen
en investeringskredieten en de vaste kosten.

Welke documenten dient u voor te leggen?
De vereiste financiële bewijsdocumenten: uw resultatenrekening van de laatste 3 jaar.

Voor welke vennootschappen is de Omzetverzekering mogelijk?
De omzetverzekering is mogelijk voor vennootschappen die minimum 3 jaar bestaan of waarvan de zelfstandige
zaakvoerder al minimum 3 jaar als zelfstandige actief is in dezelfde activiteit.

De éénmansvennootschap: fiscaal interessant, maar niet zonder risico!
Als ondernemer, handelaar, beoefenaar van een vrij beroep, … kunt u diverse motieven hebben om een vennootschap op te richten. Vaak gebeurt dit in functie van lagere belastingtarieven. Ook een natuurlijke persoon kan een
vennootschap oprichten.
Een belangrijke doelstelling voor u als bedrijfsleider is te komen tot een optimaal evenwicht tussen het inkomen uit
de zaak en de belastingen die u verschuldigd bent. In functie van de voordeligere vennootschapsfiscaliteit houden
vele éénmansvennootschappen daarom het loon bewust laag. Vaak schrijft men ook heel wat kosten af binnen de
vennootschap.
Anderzijds geeft uw bezoldiging van bedrijfsleider geenszins uw effectieve levensstandaard en uw financiële mogelijkheden weer. Met een polis Gewaarborgd Inkomen kunt u wel tot 80% van uw belastbaar beroepsinkomen afdekken, maar niet uw hogere levensstandaard.
Een éénmansvennootschap met een bewust laag gehouden loon impliceert risico’s in geval van arbeidsongeschiktheid.

Voorbeeld
Architect zonder vennootschap
• bruto belastbaar beroepsinkomen (‘baten’) =  85.000 EUR
• netto belastbaar beroepsinkomen = 62.500 EUR
• Gewaarborgd Inkomen = 50.000 EUR (80% van netto belastbaar beroepsinkomen)
Architect met vennootschap
• omzet vennootschap = 85.000 EUR
• toegekende bezoldiging = 30.000 EUR (bruto)
• 80% hiervan is verzekerbaar via Gewaarborgd Inkomen = maximum 24.000 EUR
Dit betekent een verschil van 26.000 EUR per jaar!

De Omzetverzekering: een unieke verzekeringscombinatie
Fidea biedt u via een nieuwe, unieke verzekeringscombinatie de mogelijkheid om het eventuele inkomenstekort op te
vangen. Op die manier krijgt u, als zelfstandige met een vennootschap, een totaaldekking in geval van arbeidsongeschiktheid.
Het principe is gebaseerd op een combinatie van twee verzekeringen:
• Verzekering 1
Wat is verzekerd?
Wie sluit de verzekering?
Wie is de begunstigde?
Welk bedrag is verzekerd?

het inkomen van de zaakvoerder
de vennootschap
de bedrijfsleider fungeert al dan niet als rechtstreeks begunstigde
tot 80% van het bruto belastbaar beroepsinkomen van de bedrijfsleider

• Verzekering 2
Wat is verzekerd?
Wie sluit de verzekering?
Wie is de begunstigde?
Welk bedrag is verzekerd?

de omzet van de vennootschap
de vennootschap
de vennootschap
tot 60% van de omzet (min het reeds verzekerde inkomen)

Een voorbeeld zorgt voor duidelijkheid
Architect met vennootschap
• omzet vennootschap = 85.000 EUR
• toegekende bezoldiging = 30.000 EUR
• verzekerbaar via Gewaarborgd Inkomen:
80% van het bruto belastbaar inkomen = 24.000 EUR
• extra verzekerbaar via Omzetverzekering:
60% van de omzet – verzekerde bezoldiging = 51.000 – 24.000 = 27.000 EUR
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Fidea verzekert tegelijk uw inkomen én de omzet van uw vennootschap en biedt u zo
een complete dekking.
Met de Omzetverzekering van Fidea niets dan voordelen, want Fidea biedt u als zelfstandige met een vennootschap …
• een nieuwe, unieke verzekeringscombinatie die u perfect kunt afstemmen op uw wensen en behoeften;
• een totaalpakket dat uw inkomen en de omzet van uw vennootschap verzekert, zodat uw levensstandaard wordt
gegarandeerd wanneer u arbeidsongeschikt zou worden;
• een fiscaalvriendelijk productaanbod waarbij u de premie als beroepskost fiscaal in mindering kunt brengen.
Met de Omzetverzekering van Fidea mikt u nu reeds op de toekomst van uw vennootschap.
Voor meer informatie kunt u steeds terecht bij een makelaar in uw buurt of via www.fidea.be.

Sta sterker.

