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Verklaring op eer met het oog op premie-uitstel van een 
autonome invaliditeitsverzekering voor loontrekkenden of 
gewaarborgd inkomen voor zelfstandigen 
 
Autonome invaliditeitsverzekering of gewaarborgd inkomen op naam van :  
______________________________________________ (hierna de “verzekeringsnemer” genoemd)  
Contractnummer : __________________________________________________________________ 
 
Op datum van ondertekening van deze verklaring bevestigt de verzekeringsnemer dat hij te maken 
heeft met van stellingen: 
- Hij is permanent gevestigd in België; 
- Hij ondervindt betalingsmoeilijkheden ten gevolge van de coronaviruscrisis, dat wil zeggen: 

 Ofwel de omzet of activiteit is afgenomen of zal afnemen; 
 Ofwel er werd volledig of deels een beroep gedaan op tijdelijke of volledige werkloosheid; 
 Ofwel de overheid legde de sluiting van de entiteit op in het kader van de maatregelen die 

zijn genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan; 
- op 1 september 2020 had de entiteit geen betalingsachterstand wat zijn belastingen of sociale 

zekerheidsbijdragen betreft. 
- Hij bevestigt dat de premiebetaling voor zijn autonome invaliditeitsverzekering of gewaarborgd 

inkomen ten minste tot en met 31 augustus 2020 in orde is. 
 
NN Insurance Belgium houdt zich het recht voor om bewijsstukken te vragen en de 
verzekeringsnemer verbindt zich ertoe deze op verzoek aan te leveren. 
De verzekeringsnemer bevestigt dat hij zich ervan bewust is dat het uitstel van premiebetaling 
zonder regularisatie binnen hetzelfde boekjaar, kan leiden tot de niet-aftrekbaarheid van deze 
premies. 
 
De verzekeringsnemer verklaart dat, indien één van de bovenstaande verklaringen onjuist blijkt te 
zijn of indien één van de bovengenoemde verplichtingen niet wordt nagekomen, NN Insurance 
Belgium het recht heeft om het uitstel van premiebetaling gedurende de betrokken periode in te 
trekken. 
 

De verzekeringsnemer stuurt deze ondertekende verklaring samen met de aanvraag tot premie-
uitstel naar onderstaand e-mailadres: 

eb@nn.be voor een autonome invaliditeitsverzekering voor loontrekkenden 

client@nn.be voor een gewaarborgd inkomen voor zelfstandigen 

Gelezen en goedgekeurd,  

Opgemaakt ter goeder trouw te                                            , op                                 2021 

 

de verzekeringsnemer, 

<Naam, voornaam en functie> 


