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Ons contacteren? www.partena.be (rubriek « Contacteer ons »)
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Betaal uw sociale bijdragen via Zoomit
Vanaf het eerste kwartaal 2014 kunt u uw sociale bijdragen betalen via Zoomit
Weet u dat er in België jaarlijks nog bijna één miljard papieren facturen worden uitgewisseld? Dat kost veel tijd én geld. Bovendien 
is facturen behandelen een vervelende klus waar makkelijk fouten insluipen. Daarom stelt Partena Sociale Verzekeringen voor  
Zelfstandigen voor om u uw facturen voortaan elektronisch op te sturen.  

Wat is Zoomit ?
Zoomit is een gratis dienstverlening in uw PC Banking waarmee u uw documenten 
zoals facturen, creditnota’s en loonfiches, snel en eenvoudig kunt beheren. U beslist 
zelf wanneer u betaalt én u verliest minder tijd. Bovendien verkleint uw papierberg, 
wat dan weer goed is voor het milieu. 

Hoe werkt Zoomit ?
1. U wordt via mail verwittigd wanneer er een nieuw document beschikbaar is;
2. U kunt in uw PC Banking uw facturen in enkele muisklikken goedkeuren en betalen. Het overschrijvingsformulier is vooraf 
ingevuld;
3. Wanneer u een betaling vergeet, ontvangt u enkele dagen vóór de vervaldag een herinnering. Zo vermijdt u administratieve 
kosten en onderbrekingen in de dienstverlening van uw leveranciers.

Geen enkele handeling of inschrijving
Diegenen die uw facturen of loonfiches uitgeven, zullen u Zoomit voorstellen. Aan u om al dan niet te bevestigen of u uw 
documenten elektronisch wilt ontvangen.

Meer info? Surf naar www.partena.be of vraag ernaar bij uw bank
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Identiek kinderbijslagstelsel voor werknemers en zelfstandigen
Vanaf 1 juli 2014 wordt de kinderbijslag voor werknemers en zelfstandigen geüniformiseerd en gegroepeerd binnen één 
enkel stelsel. Dat is goed nieuws voor gezinnen van zelfstandigen want voor de meesten zal de kinderbijslag lichtjes stijgen.

Vanaf die datum is het Partena Kinderbijslagfonds voor werknemers bevoegd voor de betalingen. Dit betekent dat uw  
kinderbijslag voor het eerst rond 8 augustus 2014 door deze instelling zal uitbetaald worden.

En nog goed nieuws: u hoeft hiervoor niets te doen! De overgang tussen beide instellingen gebeurt automatisch en zal 
transparant zijn (dienstverlening en betaling zonder onderbreking). En maak u geen zorgen wanneer er veranderingen 
zijn, zoals bijvoorbeeld een wijziging van de persoon aan wie de kinderbijslag moet uitbetaald worden (bijslagtrekkende) 
of een wijziging van de opening van het recht voor gezinnen bestaande uit een werknemer en een zelfstandige. 

Het Partena Kinderbijslagfonds zal de betrokken gezinnen na 1 juli 2014 zelf contacteren.

Raadpleeg uw gegevens en attesten online via E-Service 
Bij uw vervaldagbericht voor het 2e kwartaal 2014, vindt u ook uw fiscaal attest voor het jaar 2013. Verlies dat niet! Uw  
boekhouder heeft het nodig voor uw belastingaangifte 2014 (inkomsten 2013). Hij kan dan het bedrag aan sociale bijdragen  
dat u vorig jaar betaalde, aftrekken van uw bedrijfskosten.

Maar wist u dat u uw dossier altijd kunt inkijken? Raadpleeg uw gegevens online via E-Service!

Een eenvoudige klik volstaat om u te identificeren op onze website www.partena.be en om al uw gegevens te raadplegen:
•	 een financieel overzicht van uw rekening, 
•	 uw fiscaal attest,
•	 uw loopbaanattest, 
•	 uw vervaldagbericht,
•	 de verschillende regularisaties die u werden toegestuurd.

Om u het nog makkelijker te maken, gaan we de functies binnenkort verder uitbreiden. Want minder tijd verliezen met  
administratieve formaliteiten, betekent meer tijd om u volledig toe te leggen op uw bedrijf! 

Uw web reflex: www.partena.be !
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Partena Ziekenfonds: de beschermengel van uw gezin!
Als ondernemer bent u het gewend om uw eigen boontjes te doppen.  
U waakt als een goede huisvader over uw zaak én uw gezin. Maar net als een  
werknemer, verdient u sociale bescherming. Die krijgt u van Partena  
Ziekenfonds. 

Naast een goede ziekteverzekering voor het terugbetalen van bv. doktersbriefjes 
en een vervangingsinkomen bij arbeidsongeschiktheid, biedt Partena  
Ziekenfonds u extra zekerheid met twee topverzekeringen: Hospitalia Plus en 
Dentalia Plus. Beide verzekeringen kunnen u veel zorgen én geld besparen.  
Dat interesseert u toch? 

Bovendien biedt Partena Ziekenfonds u heel wat voordelen en kortingen zoals terugbetalingen voor bril en lenzen,  
sportclub, osteopathie, logopedie, vakanties en kampen voor kinderen… U kunt er ook terecht voor diensten op maat van  
uw hectische leven: poets- en strijkhulp, thuis- en kraamzorg, babysitservice en kinderopvang. 

Dankzij de online service kunt u alles van thuis uit regelen: 24 uur op 24, 7 dagen op 7.

Daarenboven is het ziekenfonds een onafhankelijke instelling, die dus resoluut en zonder verborgen agenda voor kwaliteit 
gaat!

Bent u overtuigd van de voordelen van Partena Ziekenfonds voor zelfstandigen? 
•	 Surf nu naar www.partena-ziekenfonds.be/zelfstandigen
•	 Of bel gratis naar 0800 93 698

Vrij Aanvullend Pensioen: de beste formule op Belgische markt 
Sinds de start van ons Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen (VAP) in 2004, blijven we de voordelen en waarborgen van onze formule 
verbeteren. Dat staat zo in onze statuten. Dankzij het uitstekende beheer van het Solidariteitsfonds kunnen we al onze  
aangeslotenen continu nieuwe voordelen aanbieden. Zo heeft het Solidariteitsfonds vanaf april 2014 alweer een extra troef:  
tot €1.000 gewaarborgd inkomen per maand!

We kunnen namelijk niet alles voorzien. Soms overvalt er ons iets onverwacht en is een gewaarborgd minimuminkomen  
misschien welkom…

Neem nu Mevr. Van de Velde, sinds 2009 zelfstandig kinesist. Na een skiongeval kan ze haar praktijk 
minstens acht weken niet runnen. Voor haar zaak is dat een regelrechte ramp. Ze heeft wel een  
verzekering Gewaarborgd Inkomen, maar met een wachttijd van zes maanden omdat die verzekering dan 
veel goedkoper zou zijn. 

Daar biedt Partena een antwoord op. Dankzij het unieke solidariteitsluik krijgt u naast de fiscale  
voordelen van ons Vrij Aanvullend Pensioen ook interessante waarborgen, zonder dat u daarvoor extra 
hoeft te betalen.

In het geval van Mevr. Van de Velde krijgt zij vanaf de eerste maand tot 12 maanden €1.000 gewaarborgd 
inkomen per maand. Na zes maanden vult haar andere verzekering dat gewaarborgd inkomen aan.

Teken in op deze formule bij Partena en 
•	 haal het maximum uit uw aanvullend pensioenkapitaal,
•	 kies voor een Gewaarborgd Inkomen zonder meerkost,
•	 kies voor extra belastingvoordeel én lagere sociale lasten.

Uw voordelen in een notendop:
•	 In geval van arbeidsongeschiktheid krijgt u tot €1.000 gewaarborgd inkomen per maand (€900 + €100 als de  

arbeidsongeschiktheid te wijten is aan een ongeval),
•	 Bij ernstige ziekte stort het Solidariteitsfonds het eerste half jaar €750 per maand,
•	 Bij arbeidsongeschiktheid betaalt het Solidariteitsfonds uw premies voor uw Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen, uw 

pensioenkapitaal wordt dus verder opgebouwd,
•	 Bij moederschap ontvangt u een unieke som van €100 per pasgeboren baby,
•	 Overlijdensdekking voor uw naasten.

Bij Partena bent u zeker van een professionele service. Verandert er iets aan uw contract, uw sociaal statuut of uw inkomen? Dan 
reageren we meteen. U bent dus zeker dat uw premie altijd correct is en u blijft steeds in orde met de belastingen. 

Wat nog anders is dan bij de meeste verzekeringen Gewaarborgd Inkomen: u hoeft geen enkele medische vragenlijst in te vullen. 

Vraag vandaag nog uw persoonlijke offerte aan! 

•	 Bel 0800 850 86
•	 Mail naar plc-vap@start.partena.be 
•	 Surf naar www.partena.be voor meer informatie


