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GEWAARBORGD INKOMEN – Nieuwe formules september 2020 
 
 
Door het hoog aantal schadedossiers, wordt de polis Gewaarborgd Inkomen van Athora via Vanbreda 
Risk&Benefits vanaf september niet langer aangeboden aan de bestaande prijsformules. Om uw 
verzekering te kunnen verderzetten of u voor het eerst aan te sluiten, zijn er nieuwe prijsformules waarop 
u kan intekenen. Vanbreda Risk & Benefits blijft de contractbeheerder en uw contactpersoon. 
 
De verzekering en de nieuwe prijsformules worden opnieuw aan iedereen aangeboden.  

• Had u nog geen verzekering Gewaarborgd Inkomen en heeft u interesse om aan te sluiten? 
Dan biedt Athora u éénmalig de kans om hierop in te tekenen.  

• Had u wel al een verzekering gewaarborgd inkomen? Dan kan u kiezen om deze verder te 
zetten aan de nieuwe prijsformules of vrij van formule te veranderen waarbij de continuïteit 
gegarandeerd wordt. 

 

Nieuwe formules & driemaandelijkse premieaftrekking 
 
De maandvergoeding is afhankelijk van de gekozen formule (€ 300 € 600 of € 1000, let op: dit is het 

brutobedrag). U kan kiezen om de uitbetaling van de vergoeding te laten starten na een Carenztijd 

(wachttijd) van 1 of 3 maanden. 

Formule Premie vanaf 
01/09/2020 

Premie vanaf 
01/03/2022 

Carenztijd van 1 maand en een bruto maandrente € 300  € 193,86 /jaar € 276,95 /jaar 

Carenztijd van 1 maand en een bruto maandrente € 600  € 312,91 /jaar € 447,01 /jaar 

Carenztijd van 1 maand en een bruto maandrente € 1000  € 471,64 /jaar € 673,77 /jaar 

Carenztijd van 3 maanden en een bruto maandrente € 300  € 162,62 /jaar € 232,32 /jaar 

Carenztijd van 3 maanden en een bruto maandrente € 600  € 261,94 /jaar € 374,20 /jaar 

Carenztijd van 3 maanden en een bruto maandrente € 1000  € 394,36 /jaar € 563,37 /jaar 

 

Om de financiële last te spreiden doorheen het jaar, wordt er gewerkt met driemaandelijkse premies in 

plaats van met een jaarpremie. De inning gebeurt voorafgaand aan elke periode van 3 maanden.  

 

De polisvoorwaarden kan u nalezen op: https://www.cepa.be/wp-content/uploads/Polis-gewaarborgd-

inkomen.pdf 

Hoe aansluiten?  
 

Iedereen die zich wil aansluiten op de nieuwe polis Gewaarborgd Inkomen dient het webformulier 

vanaf 01/09 maar ten laatste op 16/10/2020 in te vullen, ook indien u reeds aangesloten was. Indien 

uw antwoord ons later bereikt, verliest u definitief en onherroepelijk het recht op aansluiting. 

• Surf naar www.vanbreda-health.be/ik-sluit-me-aan of scan de QR-code. 

  
• De werkgeverscode die u moet invullen is 100206.  

• Vul uw werkboeknummer in. Gebruik voorloopnullen om tot 7 karakters te komen. (bijv. heeft u 

werkboeknummer 48632 dan vult u 0048632 in.) 

https://www.cepa.be/wp-content/uploads/Polis-gewaarborgd-inkomen.pdf
https://www.cepa.be/wp-content/uploads/Polis-gewaarborgd-inkomen.pdf
http://www.vanbreda-health.be/ik-sluit-me-aan


 
 

 

 

 

 

U heeft nog GEEN AANSLUITING 

en u bent op 1/9/2020 VOLLEDIG ARBEIDSGESCHIKT 

U krijgt opnieuw éénmalig de kans om in te stappen op de verzekering Gewaarborgd Inkomen 

zonder medische formaliteiten tot 16/10/2020. De datum van inschrijving geldt als start van de 

dekking. Indien u voor de datum van inschrijving arbeidsongeschikt wordt, zal dit dossier niet 

aanvaard worden. 

en u bent op 1/09/2020 GEDEELTELIJK OF VOLLEDIG ARBEIDSONGESCHIKT 

U kan tot op 60 dagen na het moment dat u het werk volledig hervat intekenen om te kunnen 

genieten van deze verzekering.  

  

 

U heeft een AANSLUITING 

en u bent op 1/9/2020 VOLLEDIG ARBEIDSGESCHIKT 

Ongeacht de formule die u nu lopen heeft, kan u vrij uw nieuwe formule kiezen en geniet u 

van continuïteit. Let wel, u moet de inschrijving voltooien ten laatste op 16/10/2020! 

Indien u uw aansluiting niet tijdig herbevestigt dan stopt uw aansluiting op 31/08/2020.  

 

en u heeft op 1/09/2020 EEN LOPEND SCHADEDOSSIER 

U blijft verder uw uitkering genieten volgens de oude polisvoorwaarden. Uw huidige polis blijft 

lopen tot u het werk hervat voor wat betreft uw lopende schade. Tot 60 dagen na uw volledige 

werkhervatting, kan u opnieuw intekenen. 

 

 

Vragen?  
 
Lees het antwoord op de meest gestelde vragen op de website https://www.vanbreda-health.be/nl/faq/. 
Uw antwoord niet gevonden? Vul dan het contactformulier in via onderstaande QR-code of op 
https://www.vanbreda-health.be/nl/arbeidsongeschikt-contactformulier/. 

 
 
Langslopen bij uw CEPA-loket heeft geen zin, aangezien deze contactpersonen niet zullen kunnen 
antwoorden op uw vragen m.b.t. deze verzekering. 
 
 
 

https://www.vanbreda-health.be/nl/faq/

