
WORDT U TURELUUT VAN UW 
ZELFSTANDIGENSTATUUT?

PERSOONLIJK ADVIES VOOR 
UW VERZEKERINGEN? 

CONTACTEER PARTENA COMPASS
Kom langs in een kantoor 

Vind ons dichtstbijzijnde kantoor op www.partena-professional.be

Contacteer ons op 078/78.78.33
of mail naar zelfstandige@partena.be
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1.2 | LOGO & CATÉGORIES

PARTENA PROFESSIONAL COMPASS

Le logo «Partena Professional Com-
pass» sera utilisé pour les documents 
et supports de communication qui con-
cernent les solutions que nous propos-
ons pour les indépendants.

PARTENA PROFESSIONAL 
SMARTSTART

Le logo «Partena Professional Smart-
start» sera utilisé pour les documents 
et supports de communication qui con-
cernent les solutions que nous propos-
ons pour les starters.



GEEN PANIEK,
PARTENA PROFESSIONAL 

HEEFT EEN TACTIEK!



OPTIMALISEER UW STATUUT ALS 
ZELFSTANDIGE MET COMPASS VAN 
PARTENA PROFESSIONAL

Uw recht op sociale bescherming 
Het sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen Compass 
verzekert u van uw rechten op sociale zekerheid en staat u tijdens 
uw hele loopbaan met raad en daad bij. 

De sociale bijdragen die u als zelfstandige aan Compass betaalt, 
geven u onder meer recht op kinderbijslag, gezondheidszorg, 
pensioen en arbeidsongeschiktheid. En hoewel die uitkeringen 
van de sociale zekerheid welkom zijn, volstaan ze voor een 
zelfstandige vaak niet om dezelfde levensstandaard aan te houden 
in geval van tegenslag.

Focus op 3 levensaspecten
Compass biedt verschillende oplossingen om uw sociale 
zekerheid te versterken. De sociale bijdragen voor een 
zelfstandige lopen op tot ongeveer 21% van het inkomen, bij een 
werknemer en werk gever is dat ongeveer 50%. De sociale rechten 
van een zelfstandige zijn dan ook beperkter, vooral op het vlak van 
arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en pensioen. 

Onze aanvullende verzekeringen zijn erop gericht de leemtes in de 
sociale zekerheid voor zelfstandigen op te vullen.  
We focussen op 3 levensaspecten: pensioen, 
arbeidsongeschiktheid  en medische kosten. Beperk de 
risico’s voor uzelf en uw gezin en sluit u aan bij het sociaal 
verzekeringsfonds voor zelfstandigen Compass. 

Pensioen Arbeids-
ongeschiktheid

Medische 
kosten

Met een gerust gemoed  
uw pensioen tegemoet

Dezelfde levensstandaard,  
ook als u even niet kunt werken

Geen financiële zorgen als u  
gehospitaliseerd wordt



BOUW UW SOCIALE 
ZEKERHEID OP

Bouw uw sociale bescherming op tot het niveau dat u wilt.

wat de werkgever of overheid 
reeds in orde gebracht heeft

wat de zelfstandige of werknemer 
zelf in orde moet brengen

Sociale 
bescherming
zelfstandige

Sociale 
bescherming

werknemer

Patronale bijdragen Sociale bijdragen

Pensioen

Arbeidsongeschiktheid

Medische kosten +
Hospitalisatieverzekering

Kinderbijslag

Sociale bijdragen

Pensioen Vrij Aanvullend Pensioen

Gewaarborgd Inkomen

Medische 
kosten Hospitalisatieverzekering

Kinderbijslag



ONZE AANVULLENDE 
VERZEKERINGEN

U kiest zelf welke aanvullende verzekeringen u nodig 
hebt. Naargelang uw situatie, kunt u ze ook combineren.  
Het Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen is onze meest complete 
oplossing, u kiest dan meteen ook voor een gewaarborgd inkomen. 

SOCIAAL VRIJ AANVULLEND PENSIOEN

Ons Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen is de beste formule van 
België. Deze complete sociale verzekering, exclusief voor 
klanten van Compass, omvat naast het belastingvoordeel ook 
een gewaarborgd inkomen. Bovendien hoeft u geen medische 
vragenlijst in te vullen zoals bij verzekeringsmaatschappijen.

Sociaal en fiscaal voordeel: u krijgt tot 2/3e van uw premie terug
Dit Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen (SVAP) is het meest 
fiscaal-vriendelijke regime: uw SVAP-premie is volledig 
fiscaal aftrekbaar, daardoor daalt uw netto beroepsinkomen, 
en zo ook uw sociale bijdragen. Bovendien is het perfect 
combineerbaar met de fiscale voordelen van pensioensparen. 
Daarnaast bieden we met de Individuele Pensioentoezegging 
(IPT) ook dé pensioenformule voor bedrijfsleiders aan. Het is 
de makkelijkste manier om via uw vennootschap uw pensioen 
maximaal aan te vullen.

Een jaar lang tot € 1000 per maand gewaarborgd inkomen
Stel: door onvoorziene omstandigheden wordt u gedurende 
lange tijd arbeidsongeschikt. Dankzij het Solidariteitsfonds van 
uw Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen krijgt u een jaar lang een 
maandelijks vervangingsinkomen dat tot € 1000 kan bedragen. 

Het eerste half jaar tot € 750 per maand bij een ernstige ziekte 
Wordt u ernstig ziek, dan stort het Solidariteitsfonds u de 
eerste 6 maanden € 750 per maand om uw eerste facturen te 
kunnen betalen. Samen met uw gewaarborgd inkomen kunt u 
de eerste 6 maanden dus tot € 1750 per maand krijgen.

Overlijdensdekking
Bij overlijden ontvangen uw nabestaanden het 
pensioenkapitaal dat u hebt opgebouwd, uitgekeerd in een 
rente. En indien u sterft door een ongeval wordt dat zelfs 50% 
meer, tot maximum €200.000.

Pensioen
Het Solidariteitsfonds bouwt uw pensioenkapitaal verder op 
zolang u arbeidsongeschikt blijft. Tot uw pensioen of tot uw 
70ste verjaardag betaalt het Solidariteitsfonds uw bijdrage 
voor uw Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen. 



U hebt al een Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen, maar wilt 
ook uw inkomen veilig stellen? Compass biedt u de kans een 
aparte verzekering Gewaarborgd Inkomen te nemen. 

Vervangingsinkomen
In geval van arbeidsongeschiktheid, krijgt u een 
vervangingsinkomen dat u toelaat uw levensstandaard te 
behouden. 

Optimaal fiscaal voordeel
U kunt de betaalde premies fiscaal aftrekken.

Eenvoudig te combineren
U kunt deze verzekering gemakkelijk combineren met een
Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen, hospitalisatieverzekeringen 
en klassieke levensverzekeringen.

Als zelfstandige bent u gedeeltelijk verzekerd tegen grote en 
kleine risico’s. Naast een goede ziekteverzekering biedt
Partena Ziekenfonds u extra zekerheid met deze 
topproducten: Hospitalia Plus, Dentalia Plus en  
Hospitalia Ambulant. 

Hospitalia Plus 
Deze hospitalisatieverzekering zonder franchise en 
grensbedrag heeft een ijzersterke prijs-kwaliteitsverhouding. 
De verzekering dekt onder meer het verblijf in een 
eenpersoonskamer, alle kamersupplementen en 
ereloonsupplementen tot 300%.

Dentalia Plus 
Deze tandverzekering zorgt dat u jaarlijks tot € 1025 extra per 
persoon terugbetaald krijgt, bovenop de standaard verplichte 
ziekteverzekering.

Hospitalia Ambulant
Kine en aerosol voor uw peuter, een nieuwe bril voor uzelf, 
dure medicatie, logopedie of een hoorapparaat: op goede 
medische zorgen voor uzelf en uw gezin bespaart u liever 
niet. Dankzij de extra financiële bescherming van Hospitalia 
Ambulant krijgt u een tegemoetkoming voor geneesmiddelen 
en een ruim pakket aan medische zorgen.

GEWAARBORGD INKOMEN

HOSPITALISATIEVERZEKERING



U kiest zelf welke sociale verzekeringen u neemt  
of combineert:

➜ Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen
➜ Gewaarborgd Inkomen
➜ Hospitalisatieverzekering

Onze experten stemmen ze maximaal af op uw 
situatie. Ze zijn telkens gebaseerd op:

➜ uw inkomsten
➜ uw familiale situatie

BESCHERM UZELF EN UW  
GEZIN MAXIMAAL
Compass biedt verschillende oplossingen om de 
sociale zekerheid van zelfstandigen te versterken. 

TIP
Optimaliseer uw sociale zekerheid met Compass

Kom in detail te weten welke sociale zekerheid u als zelfstandige geniet 
en hoe u deze kunt optimaliseren. Onze online simulatietool toont u hoe 
u uw sociale zekerheid kunt uitbreiden om uw activiteiten, uw familie en 
uzelf beter te beschermen.

Voer uw simulatie uit op www.partena-professional.be/compass-tool
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