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FARMARISK uw verzekering “Gewaarborgd inkomen”

WAt?
Farmarisk is een collectieve verzekering gewaarborgd inkomen 
gemaakt door Curalia. Zij garandeert aan de verzekerden de 
uitbetaling van een vergoeding bij invaliditeit tengevolge van 
ziekte of ongeval.

Het doel van deze verzekering is het vergoeden van een in-
komensverlies bij arbeidsongeschiktheid door het verschil te 
overbruggen tussen de wettelijke vergoedingen tengevolge 
van ziekte of ongeval, die duidelijk lager liggen dan algemeen 
verwacht, en het gebruikelijke inkomen van de verzekerde. De 
aanvaardingsprocedure en het tariefsysteem werden maxi-
maal vereenvoudigd. De apotheker kan zelf het te verzekeren 
bedrag kiezen.

Ook bij bedienden kan een invaliditeit een aanzienlijke ver-
mindering meebrengen van het inkomen, aangezien de maxi-
mumvergoeding slechts 60% bedraagt van het inkomen 
beperkt tot een plafond van 3 288,72 EUR (01/02/2012) per 
maand. Bij samenwonenden is de maximum wettelijke uitke-
ring nog slechts 40% van dit plafond.

GedeKte RISIcO’S
Farmarisk is een invaliditeitsverzekering die bij volledige tij-
delijke of permanente werkonbekwaamheid een vergoeding 
uitbetaalt. De apotheker of vennootschap die deze verze-
kering onderschrijft kan hierdoor o.a. beroep doen op een 
plaatsvervanger om de apotheek draaiende te houden. Voor 
de apotheker-bediende zal de rente het verschil in inkomen 
compenseren op een ogenblik dat zijn financiële noden groter 
zijn omwille van zijn invaliditeit.

De verzekerde jaarrente wordt uitgekeerd in verhouding tot 
de hoogste invaliditeitsgraad: deze van de fysiologische of 
van de economische invaliditeit. Farmarisk is enkel van toe-
passing bij volledige invaliditeit, omdat de impact van gedeel-
telijke invaliditeit bij apothekers laag ligt. Er is sprake van vol-
ledige werkonbekwaamheid zodra de invaliditeit ten minste 
67% bedraagt. Mits het betalen van een bijpremie, is het echter 
mogelijk reeds een uitkering uitbetaald te krijgen bij een inva-
liditeit vanaf 25%.

ZelFStAndIGe: (01/02/2012)

Wettelijke uitkering Minimum Maximum

Na 30 dagen  
werkonbekwaamheid € 741,41/maand € 1 188,15/maand

na 1 jaar werkonbekwaamheid

Stopzetten apotheek € 899,97/maand € 1 311,70/maand

Niet-stopzetten apotheek € 804,88/maand € 1 289,88/maand

BedIende: ( inkomen gewaarborgd door de werkgever 

gedurende de eerste 30 dagen)

Minimum Maximum

Na 30 dagen  
werkonbekwaamheid € 35,87/dag € 75,89/dag

Bij invaliditeit € 35,87/dag € 82,22/dag

tARIeF FARMARISK *
De premie is in functie van de te verzekeren dagvergoeding 
en de leeftijd bij aansluiting, zonder onderscheid tussen 
mannen en vrouwen.

Voor een dagvergoeding van 15 EUR per kalenderdag 
(5 400 EUR per jaar) betaalt u volgende jaarpremies (taksen 
en kosten inbegrepen):

- 144,06 EUR indien jonger dan 35 jaar bij aansluiting

-  180,07 EUR indien jonger dan 45 jaar bij aansluiting

-  264,10 EUR indien jonger dan 56 jaar bij aansluiting.

Deze vergoeding kan verhoogd worden per schijf van 15 EUR, 
met een maximum van 210 EUR per kalenderdag (75 600 EUR 
per jaar). De jaarvervaldag is vastgesteld op 1 mei. 

Bij afsluiting van het contract wordt de premie proportio-
neel berekend voor de periode die loopt tot 1 mei van het 
volgende jaar.

* -  Wenst u een invaliditeit te dekken vanaf 25%, dan wordt de premie 
verhoogd met 30%;

-  Gaat u ermee akkoord dat de vergoeding slechts betaald wordt vanaf de 
91 ste dag werkonbekwaamheid, dan wordt de premie 15% goedkoper.



dOelGROep
Alle apothekers, alsook hun gezinsleden gedomicilieerd op 
hetzelfde adres en het personeel van hun officina’s kunnen 
deze collectieve verzekering onderschrijven. Voorwaarden 
om hiervan te genieten zijn: 

-  zijn gebruikelijke verblijfplaats hebben in België; - jonger 
zijn dan 56 jaar; - een beroepsactiviteit uitoefenen; - aan-
vaard worden door de verzekeraar

Vennootschappen kunnen deze verzekering eveneens onder-
schrijven voor de apothekers die zij tewerkstellen.

KARAKteRIStIeKen
1. Verzekerde risico’s

Farmarisk verzekert elke volledige invaliditeit tengevolge van 
ziekte of ongeval, met uitsluiting van 15 weken bevallingsver-
lof. Ziekte tengevolge van de zwangerschap is wel verzekerd.

2. looptijd

De waarborgen nemen een einde op de leeftijd van 65 jaar.

3. carenztijd 

Er is geen wachttijd bij aansluiting.

Bij invaliditeit wordt er de eerste 30 dagen geen vergoeding 
uitbetaald. Hervalt de verzekerde binnen de 90 dagen die vol-
gen op het einde van de invaliditeit, dan vervalt de carenztijd 
van 30 dagen.

4. Indexatie van de rente

-  Bij invaliditeit van meer dan één jaar, wordt de uitgekeerde 
rente jaarlijks geïndexeerd met 3 % bij elke verjaring van de 
invaliditeit,

-  Curalia kan een aanpassing aanvragen van de verzekerde 
bedragen en van de premies aan de prijsindex. In dat geval 
gebeurt de aanpassing van de premies op basis van uw leef-
tijd bij aansluiting. Bent u werkonbekwaam op het ogenblik 
van de aanpassing, dan wordt deze maar toegepast op het 
einde van de werkonbekwaamheid.

5. Aanpassing op een later tijdstip

Wenst u het verzekerde bedrag te verhogen, dan zal enkel deze 
wijziging worden opgenomen in een ander contract waarbij de 

medische aanvaardingsprocedure van toepassing is. Het eerste 
contract blijft gewoon verder lopen. De premie wordt berekend 
op basis van het tarief dat van toepassing is voor de leeftijdsca-
tegorie waartoe u behoort op het ogenblik van de verhoging.

AAnSlUItInGSMOdAlIteIten
De administratieve formaliteiten voor aansluiting werden tot 
het strikte minimum herleid. U hoeft slechts een vereenvou-
digd verzekeringsvoorstel en medische vragenlijst in te vullen. 
De verzekering gaat in de eerste van de maand volgend op de 
aanvaarding door de verzekeraar. Er wordt evenwel overeen-
gekomen dat de waarborg “ongeval” verworven is vanaf de 
dag van ontvangst van het voorstel en de medische vragenlijst 
door verzekeringsmaatschappij AMMA en dat de waarborg 
“ziekte” verworven is vanaf de dag van de aanvaarding van het 
medisch dossier door AMMA. Op dat ogenblik ontvangt u uw 
polis alsook de bijzondere en algemene voorwaarden.

AAnVAARdInG
Het onderzoek van de medische vragenlijst gebeurt onder 
strikte geheimhouding. De aanvaardingsprocedure kan op 
verschillende manieren verlopen:

-  De medische vragenlijst wordt als dusdanig aanvaard, de 
polis wordt onmiddellijk opgemaakt,

-  De verzekeraar heeft bijkomende inlichtingen nodig, die u 
rechtstreeks gevraagd worden,

-  Een medisch onderzoek is noodzakelijk en het resultaat 
hiervan kan eventueel een bijpremie als gevolg hebben,

- De aansluiting wordt geweigerd.

ScHAdeBeHeeR
Elk schadegeval dient binnen de maand te worden aangegeven 
bij de verzekeringsmaatschappij AMMA die de schadegevallen 
rechtstreeks regelt met de verzekerde. De procedure voor het 
indienen van een schadegeval wordt in de bijzondere en alge-
mene voorwaarden vermeldt. Deze ontvangt u bij aanvaarding 
van uw dossier.
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GeWAARBORGde UItKeRInG
- minimumbedrag van 15 EUR per kalenderdag

- maximumbedrag van 210 EUR per kalenderdag

- uitbetaald vanaf de 31 ste dag werkonbekwaamheid

- uitkering 360 dagen per jaar

Het standaardvoorstel van Curalia is een rente van 
EuR 150 per kalenderdag (EuR 54 000 per jaar)  
waarvoor de jaarpremie (kosten en taksen inbegrepen) 
de volgende is:
-  1 440,60 EUR indien jonger dan 35 jaar bij aansluiting

-  1 800,65 EUR indien jonger dan 45 jaar bij aansluiting

-  2 641,03 EUR indien jonger dan 56 jaar bij aansluiting.

Dit dossier is een uitgave van CURALIA : verzekeringsmaatschappij erkend onder nr 0809 en van Curalia Brokers, verzekeringstussenpersoon 
erkend onder nummer 42573A. - RPR Brussel BTW BE 0406 290 141 
 T : 02/735.80.55 • F : 02/735.13.06 • E : info@curalia.be • W : www.curalia.be
Verantwoordelijke uitgever: Nico Lodewijks, Archimedesstraat 61, 1000 Brussel.

        Gedrukt op gerecycleerd papier. De in dit dossier voorkomende gegevens worden alleen verstrekt bij wijze van inlichting.


