Credit Life
Inkomensgarantie
Toelichting voorwaarden

De Credit Life Inkomensgarantie garandeert het gewenste inkomen
Als je niet meer kan werken door een ziekte of ongeval, kom je na 2 jaar in aanmerking voor een WIA uitkering. De hoogte van deze
uitkering is afhankelijk van vele factoren. Je inkomen kan hierbij fors dalen, zelfs tot ongeveer € 500 per maand.
De Credit Life Inkomensgarantie voorkomt een ongewenste daling van je inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Bij het afsluiten van de
verzekering geef je aan, welk inkomen je wilt blijven ontvangen. De Credit Life Inkomensgarantie vult je WIA uitkering tijdens
arbeidsongeschiktheid aan tot dit gewenste bedrag. Ook kan je aangeven dat je al na het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid een
aanvulling wilt. Zo weet je zeker dat je altijd voldoende inkomen ontvangt om prettig van te kunnen blijven leven.
Je ontvangt de aanvulling op je WIA uitkering zolang de verzekering loopt en je voldoet aan de voorwaarden van de Inkomensgarantie.
Als je hebt gekozen voor een dekking na het eerste jaar, ontvang je de aanvulling al vanaf het tweede jaar van arbeidsongeschiktheid.
Indien je hebt gekozen voor de dekking Basis, is er alleen dekking indien de arbeidsongeschiktheid een gevolg is van een ongeval.
Je bepaalt zelf hoe lang je de verzekering wil laten lopen.

Een voorbeeld
Jeroen Bos, 32 jaar, is schilder en zijn huidige inkomen inclusief vakantiegeld is € 3.500 bruto per maand. Jeroen heeft met zijn
financieel adviseur bepaald dat hij in geval van langdurige ziekte € 2.800,- nodig heeft, om op een fijne manier door te kunnen leven.
De € 2.800,- is 80% van zijn huidige inkomen. Jeroen heeft niet gekozen voor een dekking in het tweede jaar.
Als Jeroen langdurig ziek wordt, ontvangt hij na 2 jaar een uitkering uit de WIA. De verzekering vult deze uitkering aan tot € 2.800,-.
Stel dat Jeroen meer is gaan verdienen en zijn salaris is € 4.000 voordat hij ziek werd. De Inkomensgarantie vult ook in deze situatie
zijn uitkering aan tot het maximaal gegarandeerde inkomen van € 2.800,-. Dit is conform zijn eerder gestelde inkomenswensen.
Maar Jeroen kan ook minder gaan verdienen. Op het moment dat hij arbeidsongeschikt raakte, werkte Jeroen parttime en kreeg een
salaris van € 3.000 bruto per maand. De verzekering vult zijn uitkering aan tot € 2.400,-. Dit is 80% van zijn laatste verdiende inkomen.

De uitkering blijft waardevast
Er kan gekozen worden om tijdens de arbeidsongeschiktheid de uitkering aan te laten passen aan het gestegen prijspeil. Hierdoor blijft
het inkomen waardevast en kun je de gebruikelijke uitgaven blijven doen.

Een Inkomensgarantie die meegroeit met je inkomenswensen
Op het moment dat je inkomenswensen veranderen, is het mogelijk de Inkomensgarantie hierop aan te passen. Zowel omhoog als
omlaag. Bijvoorbeeld als je meer of minder salaris ontvangt, je levensbehoefte verandert of je meer financiële verplichtingen hebt.
Allerlei situaties om goed te bespreken met je financieel adviseur. Om je hieraan te herinneren sturen wij als verzekeraar eens per drie
jaar een mail.

Hoe lang krijg ik een uitkering?
Je krijgt een uitkering zolang de verzekering loopt, en je voldoet aan de regels om een uitkering te krijgen. De uitkering eindigt altijd op
de einddatum. De einddatum is vermeld op de polis.
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Extra uitkeringen
Indien je duurzaam en volledig arbeidsongeschikt raakt als gevolg van een gedekte oorzaak wordt er € 3.000 extra uitgekeerd.
Als je in het ziekenhuis ligt en al een uitkering vanuit deze verzekering ontvangt, wordt per dag € 35 extra uitgekeerd.

Wat zijn de voorwaarden van de Credit Life Inkomensgarantie?
Je ontvangt de Credit Life Inkomensgarantie als je op de laatste dag voor de arbeidsongeschiktheid:
• ten minste 16 uur per week betaald werk verrichte;
• een arbeidsovereenkomst of een aanstelling had;
• in Nederland in loondienst werkte;
• of in het buitenland in loondienst werkte en schriftelijk akkoord van Callas Credit Life hebt voor dekking in het buitenland.

Wat is er niet gedekt?
Algemene uitsluitingen zoals roekeloosheid, molest en bovenmatig alcohol gebruik. En in sommige gevallen staat een clausule op de
polis. Deze clausule geldt als je geen volledige dekking kunt krijgen. Dit kan bijvoorbeeld komen door een ziekte, klacht of gebrek die je
voor het begin van de verzekering al had. Je wordt altijd eerst geïnformeerd over een clausule.

Is de premie aftrekbaar?
Voor de Inkomensgarantie betaal je maandelijks een premie. Deze premie is aftrekbaar voor de belasting. Afhankelijk van je inkomen
krijg je een bepaald deel van de premie terug van de belasting. Uitkeringen uit deze verzekering zijn belastbaar.

Welke wijzigingen dien ik aan mijn financieel adviseur door te geven?
•
•
•
•
•

Je gaat verhuizen.
Je vertrekt voor langer dan twee maanden naar het buitenland.
Je minder dan 16 uur per week je beroep, waarvoor je wordt betaald, actief gaat uitoefenen.
Je gebruik gaat maken van een VUT-regeling of met (pre-) pensioen gaat.
Je als (zelfstandig) ondernemer gaat werken.

Kunnen aan deze toelichting rechten worden ontleend?
Deze toelichting dient als een praktische uitleg van de voorwaarden. Aan deze toelichting kunnen daarom geen rechten worden
ontleend. De tekst van de voorwaarden Credit Life Inkomensgarantie is bindend.
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