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Productnaam

P&V Verzekeringen CVBA
Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen RIZIV

Doelgroep

Zelfstandige (en in sommige gevallen ook loontrekkende) geneesheren,
tandheelkundigen, apothekers, logopedisten, thuisverpleegkundigen en
kinesitherapeuten die in aanmerking komen voor de voordelen toegekend door het
Riziv

Storting

Bedrag:
Het bedrag van de Riziv-toelage wordt jaarlijks voor de 6 categorieën vastgelegd.
De premie wordt jaarlijks, na goedkeuring van de toelage door het Riziv,
rechtstreeks op de rekening van VIVIUM gestort ten gunste van de
rechthebbenden.
Aanwending:
– De Riziv-toelage, verminderd met een eventuele premie voor een
Gewaarborgd Inkomen, wordt aangewend voor het VAPZ Riziv
– Dit bedrag, verminderd met een eventuele premie I2, is de premie leven.
– Van deze premie is 10% bestemd voor de financiering van de
solidariteitswaarborgen
Periodiciteit:
Enkel jaarlijks omdat de Riziv-toelage jaarlijks wordt toegekend

Waarborg op de
pensioenleeftijd

Het opgebouwde spaarbedrag
Minimumgarantie:
de som van de gestorte premies leven verminderd met de eventuele
solidariteitsbijdragen, verminderd met de eventuele risicopremies overlijden.

Overlijdenswaarborg
/Aanvullende
waarborg

Bij overlijden:
In geval van overlijden van de verzekerde voor de einddatum van het contract
ontvangt de begunstigde bij overlijden:
- ofwel de totale opgebouwde spaarreserve op het moment waarop de
verzekeraar kennis heeft genomen van het overlijden
- ofwel het kapitaal dat bepaald is in de bijzondere voorwaarden, indien de
spaarreserve lager is dan dit bedrag
Aanvullende waarborg:
- I2: storting van een rente bij arbeidsongeschiktheid, door ziekte of ongeval.
Formules: constante rente, klimmende rente 2% of 3%

www.vivium.be

VIVIUM is een merk van P&V Verzekeringen CVBA
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Solidariteitswaarborgen

1) Premievrijstelling bij invaliditeit:
- Eigen-risicotermijn van 1 jaar
- Eindleeftijd 65 jaar
- Enkel bij volledige arbeidsongeschiktheid
Berekening op basis van de pensioenbijdrage* gestort in het jaar voorafgaand
aan de primaire arbeidsongeschiktheid die de invaliditeit voorafgaat.
2) Rente bij overlijden:
- Eindleeftijd 60 jaar
- Wachttijd van 1 jaar, behalve in geval van overlijden door ongeval
Uitkering van een overlevingsrente gedurende 10 jaar. De rente wordt bepaald
obv de laatste pensioenbijdrage* en de leeftijd van overlijden:
400% indien < 30 jaar
300% indien < 40 jaar
200% indien < 50 jaar
100% indien >= 50 jaar en < 60 jaar
3) Premievrijstelling bij moederschapsrust:
- wachttijd: 1 jaar
Bedrag: 15% van de laatste pensioenbijdrage*
4) Forfaitaire uitkering bij ernstige ziekte:
- Eindleeftijd 60 jaar
- De diagnose moet 3 maanden gesteld zijn
- Ernstige ziekte= kanker, leukemie, MS, Parkinson, Hodgkin, Alzheimer,
AIDS, Mucoviscidose, Nierdialyse, Progressieve Spierdystrofie
Bedrag uitkering: 1 x de laatste pensioenbijdrage*

(*) Dit is de premie die gestort wordt in de sociale Riziv-pensioenovereenkomst na aftrek van de eventuele
premies voor aanvullende verzekeringen en de solidariteitsbijdrage.
De ‘laatste pensioenbijdrage’ is de pensioenbijdrage die werd gestort tijdens het jaar dat aan de gebeurtenis die
aanleiding is tot de solidariteitsprestatie, voorafgaat.

Tarief kapitalisatie

• Capiplan (0,45% of 0%)
• Capi 23 (0,45% of 0%)

Winstdeelname

-

Tarief overlijden

Niet-rokerstarief vanaf 50.000,00 EUR

Fiscaliteit

Premies:
Riziv-toelage = nuloperatie
Op de aanvullende waarborg I2: premietaks van 9.25%

Jaarlijks
Naar keuze:
- kapitalisatie van de winstdeelname aan de van kracht zijnde rentevoet
(Capiplan) of
- belegging in een fonds (Capi 23)

Uitkering op de pensioenleeftijd:
Belasting tegen fictieve rente
Riziv-bijdrage: 3,55% op het kapitaal
Solidariteitsbijdrage: 0 – 2% op het kapitaal
Uitkering bij overlijden:
Belasting tegen fictieve rente
Riziv-bijdrage: 3,55% op het kapitaal
Solidariteitsbijdrage: 0 – 2% op het kapitaal
Riziv-bijdrage en solidariteitsbijdrage zijn enkel verschuldigd in geval van uitkering
aan de langst levende echtgenoot.
Solidariteitswaarborgen:
- Premievrijstelling: geen inhouding op de uitkeringen
- Overlijdensrente:
- Bedrijfsvoorheffing: afhankelijk van de grootte van de rente (tussen 0% en
37,35%)
- Riziv-bijdrage: 3,55% op de rente
Uitkering ernstige ziekte: geen inhouding op de uitkeringen
Winstdeelname:
Vrijgesteld van belastingen
Uitbetaling

Het pensioenkapitaal wordt verplicht uitgekeerd bij de pensionering van de
aangeslotene.
Er is geen vervroegde uitbetaling toegelaten behalve op het moment dat de
aangeslotene
- aan de voorwaarden voldoet om vervroegd met pensioen te gaan (zonder
effectieve pensionering) of
- de wettelijke pensioenleeftijd bereikt (zonder effectieve pensionering).

Afkoop

De wetgeving in verband met aanvullende pensioenen voorziet in een aantal
uitzonderingen voor contracten afgesloten vóór 1 januari 2016:
- geboortejaar 1958 of vroeger: uitbetaling mogelijk vanaf 60j
- geboortejaar 1959: uitbetaling mogelijk vanaf 61j
- geboortejaar 1960: uitbetaling mogelijk vanaf 62j
- geboortejaar 1961: uitbetaling mogelijk vanaf 63j.

Kosten

Instapkosten: 7% op het gedeelte van de storting dat niet wordt aangewend voor
de solidariteitsprestaties.
Jaarlijks forfait: 14,19 EUR (de reserve van de solidariteitsprestaties wordt buiten
beschouwing gelaten).
Dit forfaitaire bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd in functie van het
gezondheidsindexcijfer der consumptieprijzen van januari
(basisbedrag 12,50 EUR in januari 2010).
Beheersopslag op kapitaal overlijden:
• kapitalen < 18.000 EUR: 0,1%
• kapitalen ≥ 18.000 EUR: geen
Uitstapkosten:
Er zijn geen uitstapkosten verschuldigd bij de effectieve pensionering van de
verzekeringsnemer of bij uitbetaling op het moment dat de aangeslotene:
- aan de voorwaarden voldoet om vervroegd met pensioen te gaan (zonder
effectieve pensionering) of
- de wettelijke pensioenleeftijd bereikt (zonder effectieve pensionering)
Afkoop
In geval van toegelaten afkoop vóór het einde van het contract door de
verzekeringsnemer, kan er een vergoeding worden afgehouden (cfr. de algemene
voorwaarden).
Deze afkoopvergoeding is niet hoger dan het maximum van de volgende twee
bedragen:
- 5 % berekend op de afkoopwaarde. Deze vergoeding neemt de laatste 5 jaar
telkens af met 1% per jaar.
- een forfaitair bedrag van 75 EUR, te indexeren in functie van het indexcijfer
van de gezondheidsindex (basis 1988=100).
Administratieve kosten solidariteit: 5% van de solidariteitsbijdrage

Diverse

-

Voorschot/inpandgeving mogelijk

-

Overdracht reserves: mogelijk, overgedragen reserve wordt niet belast op het
ogenblik van de transfert (tenzij bij overdracht naar het buitenland)

-

Cumul met andere pensioenformules mogelijk (80%-regel)

-

Er is enkel een acceptatie (medisch/financieel) voor het eventuele
overlijdenskapitaal en de rente bij arbeidsongeschiktheid. De
solidariteitswaarborgen worden niet meegenomen voor de bepaling van de
vereiste medische acceptatie.

Routing

- V-Connect (offerte / voorstel / polis)
- Voorstel
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