
   
Invaliditeitsrente 
 
Covestro NV biedt alle personeelsleden een groepsverzekering aan via AG Insurance. 
 
Hierbij een beknopt overzicht van het plan – deze samenvatting is louter informatief zonder 
juridisch bindende waarde.   Voor uitgebreide polisvoorwaarden, gelieve de algemene en 
bijzondere voorwaarden van de groepsverzekering  te raadplegen bij HR/Pension & 
Insurances. 

 
Wie wordt aangesloten: 

 
Alle werknemers vanaf datum in dienst. 

 
Wanneer eindigt het contract: 

 
 Bij uitdiensttreding 
 Bij Overlijden 
 Op het moment van pensionering/intrede Stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag 

(brugpensioen) en uiterlijk op 65 jaar. 

 
Wat voorziet het plan: 
 
Het plan voorziet, na een wachttijd van 360 dagen in de uitbetaling van een forfaitaire, 
geïndexeerde maandrente in geval van ziekte en ongeval privé leven. Op dit moment (april 
2016) bedraagt deze bruto 755,87 EUR/ per maand ingeval van een volledige economische 

ongeschiktheid. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen voltijdse en deeltijdse 
arbeidsovereenkomsten. 
 
De uitkering is gekoppeld aan de graad van economische ongeschiktheid: 

- indien deze graad minstens gelijk is aan 67%, betaalt AG 100% van de verzekerde 

rente 

- indien deze graad begrepen is tussen 67% en 25%, betaalt AG de verzekerde rente in 

verhouding tot de graad van economische ongeschiktheid 

- indien deze graad lager is dan de tegemoetkomingsdrempel van 25%, zal er geen 

uitkering gebeuren. 
 
Indien deze forfaitaire maandrente niet volledig door de verzekeringsmaatschappij wordt 

betaald bij volledige inactiviteit, zal dit door de werkgever worden bijgepast tot het volledige 
bedrag, voor zover de betrokkene uitkeringen ontvangt van de verplichte ziekte- en 
invaliditeitsverzekering.  
Ingeval van deeltijdse werkhervatting zal het bedrag pro rata uitgekeerd worden, zowel voor 
deeltijdse als voltijdse werknemers. 
De rente wordt jaarlijks en forfaitair met 3% geïndexeerd per 1 april. 

 
Wie betaalt de premies: 

 
Uitgezonderd van een maandelijkse bijdrage van 4,96 EUR is de premie volledig ten laste van 
de werkgever.  
De maandelijkse bijdrage is niet verschuldigd tijdens de periode van volledige invaliditeit 

waarbij men van de verzekering een maandrente ontvangt. 
 
Meer informatie en voor eventuele vragen – zie intranet HR//online (Information Corner – 
Money & Pay)  of contacteer HR Compensation & Benefits – 03 540 36 51 


