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Prevoca: De collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering bij ziekte en ongeval via 
de Orde van Vlaamse Balies 

  

INFORMATIEFICHE (Versiedatum: 06/03/2019) 

Deze fiche bevat de voornaamste informatie over de verzekering van het type Gewaarborgd inkomen waarbij in geval van arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte of 

ongeval, maandelijks, een uitkering aan de verzekerde wordt toegekend ter compensatie van het inkomensverlies uit arbeid en a ls aanvulling op de wettelijke ziekte- en 

invaliditeitsverzekering via de Belgische sociale zekerheid. Het betreft hier een beroepsgebonden arbeidsongeschiktheidsverzekering. De Algemene Voorwaarden kunt u 

terugvinden op het privaat luik: Informatie > Fiscaliteit, collectieve & sociale voorzieningen > Sociale map > Download “Sociale map”: Deel I, hoofdstuk 4, zie link onder 4.17.1. 

Het reglement kunt u terugvinden op het privaat luik: Informatie > Fiscaliteit, collectieve & sociale voorzieningen > Sociale map > Arbeidsongeschiktheidsverzekering > 

Download “Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering Prevoca – Reglement Prevoca voor de OVB (11 december 2018) met bijlagen”.  

 

 
Basiswaarborg: 

inbegrepen in de baliebijdrage 
 

Uitbreiding waarborg: 

Optionele persoonlijke keuze! 

Verzekeringnemer - Orde van Vlaamse Balies  - Orde van Vlaamse Balies 

Verzekerden - Advocaten en Stagiairs   - Advocaten en Stagiairs  

Aansluitingsprocedure 

- Nee, ingeschreven zijn op het tableau van 

advocaten / lijst van stagiairs heeft automatische 

aansluiting tot gevolg  

- Ja, neem hiervoor contact op met de accountmanager 

van PRECURA: business@precura.be.  

Leeftijdsgrens aansluiting - Geen 
 

- 55 jaar. Neem hiervoor contact op met de 

accountmanager van PRECURA: business@precura.be. 

Beïndiging of einde dekking 

- Bij stopzetting activiteit van advocaat 

- Bij het bereiken van de eindleeftijd van 65 jaar. 

Verderzetting tot 75 jaar voorzien met beperking tot 

300 cumulatieve vergoedbare dagen  

- Bij stopzetting activiteit van advocaat 

- Bij het bereiken van de eindleeftijd van 65 jaar 

Mogelijkheid verderzetting tot 70 jaar met beperking tot 

300 cumulatieve vergoedbare dagen 

Jaarlijkse premie (all-in) - Inbegrepen baliebijdrage 

 

- In functie van gekozen Formule en dagvergoeding. 

Neem hiervoor contact op met de accountmanager van 

PRECURA via het mailadres: business@precura.be 

 WAARBORGEN  WAARBORGEN 

Verzekerde bruto dagvergoeding 

(uitgezonderd zon- en feestdagen) 

- Tableau advocaten: 100 euro (alle balies) 

- Stagiairs:  

o Balie Gent: 60 euro  

o Balies Dendermonde, Leuven en  

West-Vlaanderen: 100 euro 

o Balie Limburg: 75 euro  

o Balie Oudenaarde: 50 euro  

o Balie Pr. Antwerpen: 70 euro   

- Min. 50 euro  en max.100 euro (per schijf van 5 euro) 
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Bedrijfsvoorheffing op de bruto 

dagvergoeding 
- 22,20%  

 

- 22,20%  

Carenzperiode - 30 dagen  - Formule 1: 14 d – Formule 2: 30 d – Formule 3: 90 d 

Hospitalisatiedagen vergoed binnen 

de carenzperiode 
- Ja 

 

- Formule 1: ja  

- Formule 2 & 3: nee 

Soort rente - Constant, behalve balie West-Vlaanderen  - Constant  

Kapitaal (30.000 €) bij overlijden 

door ongeval 
- Nee, behalve balie West-Vlaanderen 

 

- Formule 1: ja  

- Formule 2 & 3: nee 

Premievrijstelling - Nee  - Nee  

 DEKKINGEN & WACHTTIJDEN  DEKKINGEN & WACHTTIJDEN 

Criterium voor tussenkomst 

- >65% en op voorwaarde dat de Verzekerde iedere 

persoonlijke beroepsactiviteit gestaakt heeft. 

- Na tenminste 30 kalenderdagen van tussenkomst 

kan, mits voorafgaande toestemming van Precura, 

een gedeeltelijke hervatting van max. 50% in 

aanmerking komen voor geproratiseerde 

dagvergoedingen  

- >65% en op voorwaarde dat de Verzekerde iedere 

persoonlijke beroepsactiviteit gestaakt heeft. 

 

Aangifte arbeidsongeschiktheid 

- Uiterlijk 4 dagen voor het verstrijken van de 

carenzperiode. Via mail (medical@precura.be) of 

telefonisch 02/304 11 05 of 02/304 11 06  

- Uiterlijk 4 dagen voor het verstrijken van de 

carenzperiode. Via mail (medical@precura.be) of 

telefonisch (02/304 11 05 of 02/304 11 06) 

Wachttijd voor psychische 

aandoeningen 

- Nee, met uitzondering voor de stagiairs: 24 

maanden  
- Ja, 24 maanden 

Wachttijd voor ziekte - Nee  - Nee 

Wachttijd voor zwangerschap - Nee  - Ja, 10 maanden 

Dekking CVS & fibromyalgie - Ja  - Nee 

Dekking psychische aandoeningen 

- Ja, beperkt tot 608 vergoedbare dagen (cumulatief), 

behalve voor ernstige psychische aandoeningen  

(raadplegen op het private luik van de OVB) 

 

- Formule 1: ja, onbeperkt 

- Formules 2 & 3: ja, beperkt tot 912 vergoedbare dagen 

(cumulatief) behalve voor ernstige psychische 

aandoeningen (raadplegen op het private luik van de 

Balie) 

Dekking bij zwangerschap 
- Ja + minstens 10x de verzekerde dagvergoeding bij 

een bevalling vanaf de 6de maand  
- Ja  

Uitgesloten risico’s  

- Raadplegen op het private luik van de OVB 

(Algemene Voorwaarden Artikel 10 ) 

- Uitzondering voor de OVB: sporten/activiteiten zijn 

gedekt indien occasioneel of recreatief/niet 

bezoldigd  

- Raadplegen op het private luik van de OVB (Algemene 

Voorwaarden Artikel 10 ) 

- Uitzondering voor de OVB: sporten/activiteiten zijn 

gedekt indien occasioneel of recreatief/niet bezoldigd 
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Uitsluiting van de voorafbestaande 

toestand(en) 

- Voor toetredingen vanaf 01/01/2018: te raadplegen 

op het private luik van de OVB. 

- Voor toetredingen voor 01/01/2018: 

aandoeningen vermeld in de toetredingsbevestiging.  

- Voorafbestaande aandoeningen die vermeld zijn in de 

toetredingsbevestiging zijn uitgesloten 
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