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I. Situering

Dit solidariteitsreglement is opgesteld in toepassing van artikel 46 van de Programmawet (I) van 24/12/2002 (BS 31/12/2002)
tot vaststelling van de solidariteitswaarborgen verbonden met de sociale pensioenovereenkomsten.
De verzekeringnemer en de verzekerde van deze pensioenovereenkomst worden hierna de aangeslotene genoemd.
Dit solidariteitsreglement maakt integraal deel uit van de pensioenovereenkomst.

II. Algemene bepalingen
Artikel 1. Definities
Baloise Insurance
Handelsnaam van Baloise Belgium nv, City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, België die optreedt als verzekeraar van
de polis Sociaal VAP of Riziv, als inrichter van het solidariteitsstelsel en als verzekeraar van de solidariteitswaarborgen.
Solidariteitsstelsel
Het stelsel van solidariteitswaarborgen dat wordt ingericht ten voordele van de aangeslotene.
Sociale pensioenovereenkomst
De pensioenovereenkomst gesloten in toepassing van artikel 46 van de Programmawet (I) van 24 december 2002. Aan de
pensioenovereenkomst is verplicht een solidariteitsstelsel verbonden, waarvan de waarborgen gefinancierd worden door
een solidariteitsbijdrage.
De sociale pensioenovereenkomsten gesloten bij Baloise Insurance worden gefinancierd hetzij door persoonlijke stortingen
van de aangeslotene (polis Sociaal VAP), hetzij door Riziv-toelagen gestort ten gunste van de aangeslotene (polis Riziv).
Riziv-toelage
Het aandeel van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering in de premies of bijdragen voor overeenkomsten die
een vervangingsinkomen garanderen bij invaliditeit of voor pensioenovereenkomsten die beantwoorden aan de voorwaarden
gesteld in artikel 46, § 1 van de Programmawet (I) van 24 december 2002, en dat wordt toegekend aan de geneesheren,
tandheelkundigen, apothekers en/of kinesitherapeuten, die aanspraak maken op de regeling van de sociale voordelen,
bedoeld in artikel 54 van de Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.
• De premie gestort door de aangeslotene, na aftrek van de premies voor de Aanvullende verzekeringen en de solidariteitsbijdrage.
• De Riziv-toelage gestort door het Riziv ten gunste van de aangesloten zorgverstrekker, na aftrek van de solidariteitsbijdrage.
Indien de aangeslotene de Riziv-toelage slechts gedeeltelijk gebruikt voor de opbouw van een rust- en overlevingspensioen,
wordt de in aanmerking te nemen Riziv-toelage in dat geval beperkt tot dat gedeelte van de toelage.
Primaire arbeidsongeschiktheid, invaliditeit en moederschapsrust
De betekenis die aan deze termen wordt gegeven in de Belgische sociale zekerheid.
Arbeidsongeschiktheid
De vermindering van de fysische of psychische integriteit ten gevolge van een ziekte of ongeval waarbij de geschiktheid van
de aangeslotene vermindert om zijn beroepsactiviteiten uit te oefenen.
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De vermindering van de fysische of psychische integriteit geeft aanleiding tot een fysiologische invaliditeit waarvan de graad
wordt bepaald bij medische beslissing, gesteund op de Officiële Belgische Schaal ter bepaling van de Graad van Invaliditeit.
De fysiologische invaliditeit wordt als basis genomen voor het bepalen van de arbeidsongeschiktheidsgraad. Voor het
berekenen van onze prestatie is de arbeidsongeschiktheidsgraad minimaal gelijk aan de fysiologische invaliditeitsgraad.
Volledige en gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid
De arbeidsongeschiktheid is volledig indien de arbeidsongeschiktheidsgraad gelijk is aan of hoger ligt dan 67 %. Indien de
arbeidsongeschiktheidsgraad lager is dan 67 % en toch minstens 25 % bedraagt, spreken we over gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.
Eigenrisicotermijn
Termijn na het ontstaan van de arbeidsongeschiktheid, waarbinnen geen uitkering voorzien is.
Er wordt geen nieuwe eigenrisicotermijn toegepast indien de aangeslotene binnen 3 maanden die volgen op het einde van
een gewaarborgde arbeidsongeschiktheid getroffen wordt door een medisch vastgesteld herval dat veroorzaakt wordt door
dezelfde ziekte of door hetzelfde ongeval als de vorige arbeidsongeschiktheid en dat een arbeidsongeschiktheidsgraad van
minstens 25 % inhoudt.
Wachttijd
Periode na de aansluiting waarbinnen geen uitkering voorzien is.
Ongeval
Een ongeval is een plots voorval waarvan de oorzaak of een van de oorzaken buiten het organisme van de aangeslotene ligt
en dat een lichamelijk letsel tot gevolg heeft.
Met ongeval worden gelijkgesteld:
• gezondheidsaandoeningen die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg zijn van een gedekt ongeval;
• onopzettelijke inhalatie van gassen en dampen, de onopzettelijke inname van niet daartoe bestemde giftige of bijtende
producten;
• onopzettelijke verdrinking;
• ontwrichtingen, verwringingen, spierverrekkingen of -scheuringen, veroorzaakt door een plotse krachtinspanning;
• zonnesteken, bevriezing of bloedaandrang als zij het gevolg zijn van een gedekt ongeval;
• blikseminslag;
• steken van insecten en beten van dieren;
• een bloedvergiftiging die het rechtstreekse gevolg is van een uitwendige verwonding.
Ziekte
Een ziekte is een aantasting van de gezondheid van de aangeslotene die wordt vastgesteld door een geneesheer en die te
wijten is aan een andere oorzaak dan een ongeval. Met ziekte worden ook de pathologische verwikkelingen als gevolg van
zwangerschap en bevalling gelijkgesteld. De periode van wettelijke of reglementaire moederschapsrust wordt niet gelijkgesteld met een arbeidsongeschiktheidsperiode die voortvloeit uit ziekte.

Artikel 2. Solidariteitsbijdrage
De solidariteitsbijdrage bedraagt 10 % van de gestorte premie na aftrek van de premies voor de eventuele Aanvullende
verzekeringen.
Bij ontvangst van de storting op de sociale pensioenovereenkomst van de aangeslotene of van de Riziv-toelage gestort ten
gunste van de aangeslotene, draagt Baloise Insurance de solidariteitsbijdrage over naar het solidariteitsfonds.

0096-B3071L0000.01-19012013

Artikel 3. Inrichting en beheer van het solidariteitsstelsel
Baloise Insurance treedt op als inrichter van het solidariteitsstelsel en als verzekeraar van de collectieve verzekering van de
solidariteitswaarborgen.
De rechtstreekse begunstigden van de collectieve verzekering zijn de aangeslotenen. Voor de waarborgen Pensioenfinanciering worden de prestaties echter aangewend voor de financiering van de pensioenwaarborg.
Het solidariteitsfonds wordt door Baloise Insurance afzonderlijk van haar andere activiteiten beheerd. Het wordt gecrediteerd voor de solidariteitsbijdragen zoals omschreven in artikel 2 en tegelijkertijd gedebiteerd voor de risicopremies voor de
collectieve verzekering waarvan sprake in de eerste paragraaf van onderhavig artikel.
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De inrichter rekent geen kosten aan voor het beheer van het fonds. De kosten voor het beheer van de collectieve verzekering
zijn begrepen in de risicopremies.
De rechten en de verplichtingen van de aangeslotene evenals de rechten en de verplichtingen van Baloise Insurance als
inrichter van het solidariteitsstelsel en de regels op het gebied van de uitvoering van het solidariteitsstelsel en alle andere
daarmee verband houdende regels worden vastgesteld in dit solidariteitsreglement.
Iedere aangeslotene kan een afschrift van het reglement aanvragen.

Artikel 4. Aansluiting
Aangeslotenen bij het solidariteitsfonds zijn:
• de zelfstandigen die een Sociaal VAP hebben onderschreven bij Baloise Insurance en waarvoor een solidariteitsbijdrage is
gestort;
• zorgverstrekkers (artsen, tandartsen, apothekers, kinesitherapeuten), zelfstandig of loontrekkend, die verzekerd zijn in het
kader van een polis Riziv onderschreven bij Baloise Insurance waarop de Riziv-toelagen worden gestort;
• de loontrekkende zorgverstrekkers die een Riziv-toelage genieten waarvan hiervoor sprake en die een Sociaal VAP hebben
onderschreven bij Baloise Insurance waarvoor een solidariteitsbijdrage is gestort.
De aansluiting gaat in vanaf de onderschrijving van de sociale pensioenovereenkomst.
De aansluiting eindigt van rechtswege in geval van overlijden van de aangeslotene, op de einddatum voorzien in de sociale
pensioenovereenkomst, in geval van stopzetting van de premiebetaling, in geval van afkoop van de sociale pensioenovereenkomst, of in geval van overdracht van de pensioenreserves naar een andere pensioenovereenkomst.
De aansluiting blijft behouden voor de aangeslotenen die uitkeringen genieten van een solidariteitswaarborg in het solidariteitsstelsel, ook al betalen zij voor die periode geen solidariteitsbijdrage.

Artikel 5. Wijzigingen van de solidariteitswaarborgen
Wanneer de solidariteitsbijdragen niet meer volstaan voor de financiering van de collectieve verzekering van de solidariteitswaarborgen, kan de inrichter besluiten andere solidariteitswaarborgen aan te bieden of bepaalde solidariteitswaarborgen
af te schaffen.
Deze wijzigingen zullen van toepassing zijn met ingang van 1 januari van het kalenderjaar, volgend op de beslissing tot
wijziging, en zij zal gelden voor alle aangeslotenen, zelfs indien hun aansluiting inging vóór de wijziging. De aangeslotenen
worden hiervan schriftelijk in kennis gesteld uiterlijk 3 maanden vóór die ingangsdatum.
Aangeslotenen die op het ogenblik van het in werking treden van de wijziging van het reglement uitkeringen ontvangen van
solidariteitswaarborgen op grond van het vroegere reglement, zullen met betrekking tot schadegevallen, die aanleiding
gaven tot tussenkomst vóór de wijziging, evenwel hun aanspraken behouden op die prestaties, volgens de modaliteiten die
golden vóór de wijziging.

Artikel 6. Medische formaliteiten
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De aangeslotene moet bereid zijn zijn medewerking te verlenen aan iedere medische formaliteit, die in voorkomend geval
opgelegd zou worden door de verzekeraar die instaat voor de dekking van de risico’s.
Nochtans zal de uitkomst van de medische formaliteiten niet kunnen leiden tot een weigering van aansluiting van de aangeslotene aan het solidariteitsstelsel.
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III. Solidariteitswaarborgen

Artikel 7. Overzicht van de waarborgen
De solidariteitswaarborgen die het voorwerp uitmaken van het solidariteitsstelsel, nemen de vorm aan van:
• pensioenfinanciering bij primaire arbeidsongeschiktheid;
• pensioenfinanciering bij invaliditeit;
• pensioenfinanciering bij moederschapsrust;
• vergoeding inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid.

Artikel 8. Pensioenfinanciering bij primaire arbeidsongeschiktheid
Baloise Insurance voorziet in een tussenkomst voor de verdere financiering van de waarborg Opbouw pensioenreserve vanaf
een arbeidsongeschiktheidsgraad van minimaal 25 % en na een eigenrisicotermijn van 1 maand, voor zover de aangeslotene
een wettelijke Riziv-uitkering geniet.
De dekking wordt verleend bij arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of ongeval. Vanaf de leeftijd van 60 jaar wordt
de dekking enkel verleend bij arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een ongeval.
De aangeslotene geniet deze tussenkomst gedurende een periode van maximaal 1 jaar, te rekenen vanaf het ingaan van de
arbeidsongeschiktheid maar maximaal tot zijn 65e verjaardag.
De tussenkomst kan vroeger eindigen namelijk zodra de arbeidsongeschiktheid onder de 25 % daalt, op de einddatum van
de polis of in geval van overlijden van de aangeslotene.
Deze tussenkomst op jaarbasis en bij volledige arbeidsongeschiktheid (minstens 67 %) is gelijk aan de gemiddelde premie
van de hoofdwaarborg van de laatste 3 kalenderjaren voorafgaand aan de arbeidsongeschiktheid. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (tussen 25 % en 67 %) wordt deze tussenkomst vermenigvuldigd met de arbeidsongeschiktheidsgraad.

Artikel 9. Pensioenfinanciering bij invaliditeit
Baloise Insurance voorziet in een tussenkomst voor de verdere financiering van de waarborg Opbouw pensioenreserve vanaf
een arbeidsongeschiktheidsgraad van minimaal 25 % en na een eigenrisicotermijn van 1 jaar, voor zover de aangeslotene
een wettelijke Riziv-uitkering geniet.
De dekking wordt verleend bij arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of ongeval.
De aangeslotene geniet deze tussenkomst vanaf het tweede jaar arbeidsongeschiktheid tot de eindvervaldag van de polis
maar maximaal tot zijn 65e verjaardag. De tussenkomst kan vroeger eindigen namelijk zodra de arbeidsongeschiktheid onder
de 25 % daalt, op de einddatum van de polis of in geval van overlijden van de aangeslotene.
Deze tussenkomst op jaarbasis en bij volledige arbeidsongeschiktheid (minstens 67 %) is gelijk aan de gemiddelde premie
van de hoofdwaarborg van de laatste 3 kalenderjaren voorafgaand aan de arbeidsongeschiktheid. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (tussen 25 % en 67 %) wordt deze tussenkomst vermenigvuldigd met de arbeidsongeschiktheidsgraad.
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Artikel 10. Pensioenfinanciering bij moederschapsrust
Baloise Insurance voorziet in een tussenkomst voor de verdere financiering van de waarborg Opbouw pensioenreserve voor
zover de aangeslotene een wettelijke moederschapsuitkering geniet.
De aangeslotene geniet deze tussenkomst ten vroegste na een wachttijd van 1 jaar te rekenen vanaf de aansluiting.
Deze tussenkomst is eenmalig per periode van moederschapsrust en is gelijk aan 15 % van de gemiddelde premie van de
hoofdwaarborg van de laatste 3 kalenderjaren voorafgaand aan de periode van moederschapsrust.

Artikel 11. Vergoeding inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid
Baloise Insurance voorziet in een uitkering aan de aangeslotene vanaf een arbeidsongeschiktheidsgraad van minimaal
67 % en na een eigenrisicotermijn van 1 maand.
De dekking wordt verleend bij arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of ongeval. Vanaf de leeftijd van 60 jaar wordt
de dekking enkel verleend bij arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een ongeval.
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De aangeslotene geniet deze tussenkomst gedurende een periode van maximaal 1 jaar, te rekenen vanaf het ingaan van de
arbeidsongeschiktheid maar maximaal tot zijn 65e verjaardag.
De tussenkomst kan vroeger eindigen namelijk zodra de arbeidsongeschiktheid onder de 67 % daalt, op de einddatum van
de polis of in geval van overlijden van de aangeslotene.
Deze tussenkomst op jaarbasis is gelijk aan vijfmaal de gemiddelde premie van de hoofdwaarborg van de laatste 3 kalenderjaren voorafgaand aan de arbeidsongeschiktheid (met een maximum van 25.000 EUR op jaarbasis).

Wij verlenen onze dekking niet bij een arbeidsongeschiktheid die het gevolg is van:
• voorafbestaande toestanden: dit zijn ziekten, ongevallen of aandoeningen die zich hebben voorgedaan vóór de aansluitingsdatum bij de solidariteitswaarborgen of waarvan de oorzaak vóór die datum ligt en/of waarvan de eerste symptomen zich
hebben voorgedaan vóór die datum; deze uitsluiting geldt eveneens voor verhogingen van de waarborg die geen gevolg zijn
van een loutere aanpassing van het inkomen waarop de premie van de hoofdwaarborg (inclusief de solidariteitsbijdrage)
is gebaseerd;
• een poging tot zelfmoord van de aangeslotene;
• een opzettelijke daad van de aangeslotene, behalve in geval van redding van personen of goederen;
• een weddenschap of uitdaging;
• de vrijwillige deelname door de aangeslotene aan een wanbedrijf, misdaad of vechtpartij tenzij in het geval van wettige
zelfverdediging;
• arbeidsconflicten, stakingen, lock-outs of oproer tenzij de aangeslotene bewijst dat er geen verband bestaat tussen deze
gebeurtenissen en de arbeidsongeschiktheid of indien de aangeslotene bewijst dat hij niet actief deelnam of enkel optrad
als lid van de ordestrijdkrachten of om zichzelf of zijn goederen te beveiligen;
• oorlog of gelijkaardige feiten en burgeroorlog. Deze risico’s zijn wel gedekt tijdens het verblijf van de aangeslotene in het
buitenland indien:
– een conflict uitbreekt tijdens het verblijf van de aangeslotene en hij bewijst dat hij niet actief deelnam;
– de aangeslotene vertrekt naar een land in staat van oorlog of burgeroorlog en wij hiervan vóór het vertrek op de hoogte
werden gebracht en schriftelijk ons akkoord voor vertrek hebben gegeven en voor zover blijkt dat de aangeslotene niet
actief deelnam;
• de overmatige inname van alcohol, toxicomanie, het overmatige gebruik van geneesmiddelen of van iedere andere drug,
verdovend middel of psychoactieve substantie die niet om medische redenen werd voorgeschreven;
• ongevallen overkomen in staat van alcoholintoxicatie van de aangeslotene met meer dan 1,50 pro mille in het bloed of in
een gelijkaardige toestand die het gevolg is van het gebruik van producten andere dan alcoholische dranken behalve wanneer de aangeslotene bewijst dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen de hiervoor beschreven staat of toestand en
het ongeval of de ziekte;
• atoomkernreacties, radioactiviteit en ioniserende stralen, behalve bij medisch vereiste bestralingen;
• schade veroorzaakt door wapens of tuigen die bestemd zijn om te ontploffen door de structuurwijziging van de atoomkern;
• geestesziekten, geestesstoornissen of psychische aandoeningen en hun gevolgen;
• vruchtbaarheidsbehandelingen, contraceptieve behandelingen, sterilisatie en kunstmatige inseminatie;
• esthetische behandelingen of ingrepen tenzij het reconstructiechirurgie betreft van een letsel opgelopen bij een gedekt
schadegeval;
• afdalen in putten, mijnen en steengroeven, onderwaterwerkzaamheden, werken aan hoogspanningsinstallaties en werken
op een hoogte van meer dan 4m;
• fabricage, gebruik en behandeling van springstof;
• beroepswerkzaamheden van de lucht- en zeevaart;
• acrobatie en temmen van dieren;
• gebruik van en de blootstelling aan x-stralen of radio-isotopen;
• brandweerman;
• gebruik als bestuurder of passagier van quads en van twee- of driewielige gemotoriseerde voertuigen met een motorinhoud
van meer dan 49 cc;
• deelname aan of het trainen voor snelheidswedstrijden en snelheidsproeven, ook bij weddenschappen en uitdagingen;
• beroepsmatig of semiberoepsmatig beoefenen van sport;
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Artikel 12. Uitgesloten risico’s
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• gemotoriseerde sporten te land, te water en in de lucht;
• elke sport die beoefend wordt in competitieverband met dieren en vaartuigen;
• skispringen, bobsleeën, skeleton, alpinisme, speleologie, onderwatersport, rafting, zweefvliegen, deltaplane, valschermspringen, parasailing, gevechts- en verdedigingssporten, elastiekspringen, wintersport in competitieverband, jacht.

Artikel 13. Beperkte dekking
Is gedekt voor de waarborg Pensioenfinanciering bij invaliditeit, de arbeidsongeschiktheid die het gevolg is van:
• een burn-out;
• fibromyalgie en de ermee gepaard gaande aandoeningen;
• het chronisch vermoeidheidssyndroom;
• psychiatrische complicaties van somatische ziekten;
• functionele psychische stoornissen en hun gevolgen die niet rechtstreeks objectiveerbaar zijn via organische repercussies.
De verzekerde prestatie voor de arbeidsongeschiktheid die het gevolg is van een van deze aandoeningen wordt toegekend
na het verstrijken van een eigenrisicotermijn van 1 jaar. De totale uitkeringsperiode wordt voor al deze aandoeningen samen
beperkt tot maximaal 2 jaar gedurende de volledige looptijd van de polis.

Artikel 14. Schade veroorzaakt door terrorisme
Schade die veroorzaakt wordt door terrorisme is verzekerd overeenkomstig de wet van 1 april 2007. Baloise Insurance is
hiervoor toegetreden tot de vzw TRIP (Terrorism Reinsurance and Insurance Pool). In het kader van deze wet werd een Comité
opgericht dat bevoegd is voor de erkenning van de schadegevallen en de vaststelling van de uit te keren schadebedragen.
Voor het geheel van alle verbintenissen aangegaan ten opzichte van al de aangeslotenen van Baloise Insurance, dekt
deze laatste, overeenkomstig de bepalingen van deze wet, gezamenlijk met alle andere maatschappijen die lid zijn van de
vzw TRIP en met de Belgische staat de door het Comité per kalenderjaar erkende schadegevallen tot een bedrag van
1 miljard euro. Dit bedrag wordt jaarlijks op 1 januari aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen met als basis
het indexcijfer van december 2005.

IV. Bepalingen bij schade
Artikel 15. Verplichtingen van de aangeslotene bij schade
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Een schadegeval dat van die aard is dat het recht op een tussenkomst zou kunnen ontstaan, moet zodra mogelijk en in elk
geval binnen de termijn van één maand aangegeven worden aan Baloise Insurance. Wij kunnen ons echter niet beroepen op
de niet-naleving van de termijn indien de melding zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk is geschied.
Bij de aangifte van een ongeval of ziekte, die een arbeidsongeschiktheid heeft veroorzaakt of zou kunnen veroorzaken, zal een
getuigschrift gevoegd worden van de behandelende geneesheer, of geneesheren van de aangeslotene, waarin de oorzaken,
de aard, de graad en de waarschijnlijke duur van de arbeidsongeschiktheid omschreven worden.
Wij behouden ons het recht voor alle inlichtingen te eisen die wij nodig achten.
Met dit doel mogen wij een medisch getuigschrift eisen door dezelfde geneesheer of dezelfde geneesheren gesteld op een
door ons verstrekt formulier.
De aangeslotene verbindt zich ertoe alle inlichtingen in verband met zijn gezondheidstoestand aan zijn behandelende geneesheren te vragen en deze te verstrekken aan onze adviserende geneesheer.
De waarborgen gelden over de hele wereld, voor zover de verzekerde zijn gewone verblijfplaats in België heeft en medische
controle door ons mogelijk maakt zonder dat wij daarvoor bijkomende kosten moeten maken.

Artikel 16. Bepalen van de arbeidsongeschiktheidsgraad en de prestaties
De arbeidsongeschiktheidsgraad zal door onze raadgevende geneesheer bepaald worden op basis van de bezorgde documenten, op grond van dit reglement en, zo nodig, na medisch onderzoek. De bekomen arbeidsongeschiktheidsgraad wordt
verminderd met de arbeidsongeschiktheidsgraad die ontstaat als gevolg van een uitgesloten risico.
Iedere wijziging in de gezondheidstoestand die een verandering van de arbeidsongeschiktheid tot gevolg heeft of tot gevolg
zou kunnen hebben, moet door de aangeslotene binnen 15 dagen aan de maatschappij worden gemeld. Indien gezond-
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heidswijzigingen die een vermindering van de arbeidsongeschiktheid tot gevolg hebben niet of niet tijdig worden gemeld,
kan de maatschappij elk ten onrechte uitgekeerd bedrag, samen met de wettelijke interesten, terugvorderen of inhouden
op latere uitkeringen.
Indien de aangeslotene niet akkoord gaat met de beslissing van onze raadgevende geneesheer moet hij ons dat melden
binnen 30 dagen nadat wij hem de beslissing aangaande de arbeidsongeschiktheidsgraad hebben meegedeeld.

Artikel 17. Regeling van de vergoedingen
Indien aanspraak wordt gemaakt op de waarborg Pensioenfinanciering bij primaire arbeidsongeschiktheid of bij invaliditeit,
moet een bewijs worden voorgelegd dat de aangeslotene hiervoor een wettelijke Riziv-uitkering ontvangt. Indien aanspraak
wordt gemaakt op de waarborg Pensioenfinanciering bij moederschapsrust, moet een bewijs worden voorgelegd dat de
aangeslotene een wettelijke moederschapsuitkering geniet.
De vergoeding voor pensioenfinanciering bij primaire arbeidsongeschiktheid of bij invaliditeit wordt op het einde van iedere
maand gestort in de op dat ogenblik gekozen tak21-rekening voor de belegging van de premies.
De eerste betaling gebeurt op het einde van de maand die volgt op het verstrijken van de eigenrisicotermijn van de
betrokken dekking indien het voormelde bewijs werd voorgelegd. Indien de eerste en/of de laatste vergoeding geen betrekking heeft op een volledige maand, wordt een vergoeding berekend pro rata het gelopen aantal dagen.
De vergoeding voor pensioenfinanciering bij moederschapsrust wordt gestort in de op dat ogenblik gekozen tak21-rekening
voor de belegging van de premies. De storting gebeurt op het einde van de maand van voorlegging van het bewijs dat aan de
aangeslotene een wettelijke moederschapsuitkering werd betaald.De vergoeding inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid gebeurt onder de vorm van maandelijkse betalingen aan de aangeslotene.
De eerste betaling gebeurt op het einde van de maand die volgt op het verstrijken van de eigenrisicotermijn. Indien de eerste
en/of de laatste vergoeding geen betrekking heeft op een volledige maand, wordt een vergoeding berekend pro rata het
gelopen aantal dagen.

V. Betwistingen
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Voor geschillen in verband met dit reglement zijn de Belgische rechtbanken bevoegd.

Wij doen elke dag ons best om u een optimale service te bieden.
Bent u toch niet helemaal tevreden of hebt u een opmerking?
Laat het ons weten, dan kunnen wij onze diensten verder verbeteren en u helpen.
U kunt ons bereiken via telefoon: 078 15 50 56 of via mail: ombudsdienst@baloise.be.

Ombudsdienst Verzekeringen vzw, de Meeûssquare 35 - 1000 Brussel
Tel. 02 547 58 71 - Fax 02 547 59 75 - info@ombudsman.as
U behoudt natuurlijk ook het recht om naar de rechtbank te stappen.
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Indien dit geen oplossing biedt, dan kunt u zich richten tot:

