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1. INLEIDING

WAT IS AG EB ONLINE?

AG EB Online is een gratis, beveiligde webapplicatie waarmee u uw Employee Benefits-plannen comfortabel en efficiënt 
raadpleegt en beheert.

Alle gegevensuitwisseling vindt uitsluitend plaats tussen de werkgever en AG. Maar in geval van overlijden, aanduiding van een 
begunstigde en medische formaliteiten communiceert AG rechtstreeks met de aangeslotene of verstrekt de aangeslotene de 
informatie aan AG zonder tussenkomst van zijn/haar werkgever.

Met dit platform kan u:

 – De gegevens van uw aangeslotenen raadplegen en wijzigen en de aanvragen opvolgen.

 – Nieuwe salarissen en bonussen doorsturen voor de jaarlijkse herberekening.

 – Online toegang hebben tot borderellen, pensioenfiches, betalingsberichten, reglementen, RSZ-documenten, …

 – Verschillende mogelijke toegangsrechten instellen (raadpleging, bewerken, populaties, ...).

 – Minder papier gebruiken (milieuvriendelijker).

GOED OM TE WETEN:  
U kan de rechten van de gebruikersprofielen in AG EB Online aanpassen. Zo kan u instellen dat bepaalde gebruikers 
alleen toegang hebben tot specifieke populaties. 

WELKE INFORMATIE MOET U MAANDELIJKS DOORSTUREN?

Om een goed beheer van uw verzekeringen te garanderen, raden wij u aan om ons regelmatig op de hoogte te brengen van 
wijzigingen in uw plannen (nieuwe aansluitingen, uitdiensttredingen, diverse wijzigingen, ...) via AG EB Online, via Assusoft of 
via XML-bestand.

Dankzij AG EB Online kan u ons het volgende meedelen:

 – Nieuwe aansluiting

 – Veranderingen in persoons- en loopbaangegevens (percentage werktijd, gezinssituatie, aantal kinderen, ...)

 – Afwezigheid: tijdskrediet, ziekte, ongeval, bevallingsrust

 – Vertrek of uitdiensttreding

 – Werkloosheid met bedrijfstoeslag

 – Overlijden

De gegevens die u ons doorstuurt, moeten volledig en correct zijn. U moet ook de opmaak (lay-out) van de bestanden 
respecteren.
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WAT ZIJN ONZE VERWERKINGSTERMIJNEN? 

De voordelen en betalingen worden berekend op de eerste dag van de lopende maand of de eerste dag van de volgende maand 
(in de meeste gevallen). Meer informatie vindt u in de reglementen en overeenkomsten.

Taken Termijnen

Nieuwe aansluiting*, vertrek, wijziging  
(verandering van categorie, activiteitspercentage, 
burgerlijke staat, ...) via AG EB Online

 ¬ Voor Classical Life en Healthcare: 7 werkdagen na ontvangst van 
de aanvraag.

 ¬ Voor e-volulife en Pension@Work: rechtstreekse en 
geautomatiseerde verwerking.

Jaarlijkse herberekening Pensioenfiches beschikbaar op AG EB Online binnen de 2 maanden 
na ontvangst van de nieuwe salarissen.

Inlichtingen 5 tot 10 werkdagen.

Opstellen van offertes en reglementen Overeen te komen met uw Sales verantwoordelijke  
(in principe 2 tot 6 weken).

Behandelen van een getekende bijlage of getekend 
reglement

30 kalenderdagen vanaf ontvangst van de getekende 
documenten.

* De Medi-Assistance-kaarten en My Healthcare Card worden wekelijks uitgegeven.

Wij streven ernaar om al uw aanvragen te behandelen binnen de hierboven aangegeven termijnen. Beantwoordt dit niet aan uw 
verwachtingen? Contacteer ons en we maken samen nieuwe afspraken.
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2. HOE TOEGANG VRAGEN TOT AG EB ONLINE?

U hebt automatisch toegang tot AG EB Online voor alle nieuwe plannen. Als dat niet het geval is, stuurt u een e-mail naar 
ebonline.employeebenefits@aginsurance.be met vermelding van de naam, voornaam, taal en het e-mailadres van een 
wettelijke vertegenwoordiger van uw onderneming en een referentie (groepsnummer, klantnummer, btw-nummer, ...).

Wij sturen deze persoon dan een overeenkomst voor het gebruik van AG EB Online (online formulier of pdf). Deze persoon kan 
een supergebruiker aanduiden. Dit is over het algemeen iemand die dagelijks instaat voor het beheer van de plannen.

De supergebruiker beschikt over alle toegangsrechten in AG EB Online en kan ook nieuwe gebruikers aanmaken.

Na ontvangst van de ingevulde overeenkomst activeren wij uw toegang.

Twee weken later ontvangt de supergebruiker een digipass en een geheime code in 2 aparte omslagen.

Als de supergebruiker verandert, moet de wettelijke vertegenwoordiger een nieuwe informatiefiche invullen en ondertekenen. 
Deze fiche moet ook doorgemaild worden naar AG via ebonline.employeebenefits@aginsurance.be.
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3. HOE AG EB ONLINE GEBRUIKEN?

TWEE BELANGRIJKE PUNTEN OM VLOT DOOR AG EB ONLINE TE NAVIGEREN

De aangeslotene is het centrale element voor de aanvragen op AG EB Online. Voor elke wijziging moet u een aangeslotene 
selecteren. Vervolgens kiest u een datum van inwerkingtreding en voert u de wijziging in. Tot slot bevestigt u de wijziging.

Hebt u meerdere waarborgen? 

Registreer eerst de wijziging voor Classical Life en/of Healthcare en vervolgens voor e-volulife.

De verwerking van de transacties voor e-volulife gebeurt automatisch. Raadpleeg de rubriek ‘Overzicht aangeslotene’ voor de 
status van uw transactie.

Voor Classical Life en/of Healthcare gebeurt de verwerking semi-automatisch. U kan uw verstuurde aanvragen opvolgen in de 
rubriek ‘Overzicht transacties’.

HOE INLOGGEN OP AG EB ONLINE?

U kan op twee manieren inloggen op AG EB Online:

 – Met uw digipass

 – Via sms

Log altijd in op AG EB Online via www.agemployeebenefits.be, selecteer ‘Ik ben een werkgever/sector’ en klik daarna op de 
groene knop ‘AG EB Online’ in de rechterbovenhoek van de homepage. Let op: om inlogproblemen te vermijden raden we u aan 
om altijd via de website naar AG EB Online te gaan.

Selecteer de 
datum van 

inwerkingtreding

Selecteer de 
aangeslotene

Voer de  
wijziging in Bevestig
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INLOGGEN MET UW DIGIPASS

Wanneer u op het inlogscherm van AG EB Online terechtkomt, selecteert u de mogelijkheid om in te loggen met een digipass. 
Let op: de eerste keer kan u alleen inloggen met een digipass. 

De initiële pincode van de digipass hebt u gekregen 
in een aparte omslag. Als u de code de eerste keer 
gebruikt, moet u deze code wijzigen en een pincode 
van 6 cijfers kiezen. 

U vindt uw gebruikersnaam terug in de brief die u 
hebt gekregen samen met de digipass.

INLOGGEN VIA SMS

Om te kunnen inloggen via sms moet u eerst uw gsm-nummer 
toevoegen aan uw profiel in AG EB Online 

Hoe werkt het?

Log in met uw digipass om uw profiel bij te werken via 
‘Instellingen > Gebruikers > Wijzigen’ en vink de optie 
‘Authenticatie via sms’ aan. Als u geen toegang hebt om 
uw profiel te wijzigen, kan u uw supergebruiker vragen om dit 
voor u te doen. Eenmaal uw gsm-nummer toegevoegd is aan 
uw profiel, kan u op het inlogscherm van AG EB Online selecteren 
om in te loggen via sms.
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HOMEPAGINA VAN AG EB ONLINE

MENU VAN AG EB ONLINE

Aangeslotenen: taken rond het consulteren en beheren van de gegevens van uw aangeslotenen.

Contracten: overzicht van uw reglementen en overeenkomsten.

Financieel: raadplegen van financiële documenten.

Contactpersonen: gegevens van uw contactpersonen bij AG Employee Benefits.

Instellingen: beheer van de gebruikers en van hun toegangsrechten.
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Overzicht per aangeslotene van de persoonsgegevens, 
loopbaangegevens, dekkingen, kapitalen, reserves, 
premies, ...

We tonen de laatste pensioenfiche voor elk reglement.

In de historiek kan u de vorige pensioenfiches 
raadplegen (voor Classical Life vanaf 1 januari 2009).

CONSULTEREN
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OVERZICHT AANGESLOTENE

 ¬ De taak ‘Overzicht aangeslotene’ toont u een algemeen overzicht van de aangeslotene wat betreft de premies, het kapitaal 
en de reserves.

 ¬ Opgelet: deze gegevens worden ter informatie verstrekt en vervangen de pensioenfiche niet.

 ¬ In dit scherm kunnen de gegevens alleen worden geraadpleegd en niet gewijzigd.

Hoe consulteert u de plannen van een aangeslotene?

 – Zoek een aangeslotene in de zoekbalk (als u al een aangeslotene hebt geselecteerd, moet u op de blauwe link ‘wijzig’ klikken 
om een andere aangeslotene te zoeken).

 – Als u de slapende contracten wil raadplegen, vink dan het vakje ‘ inclusief slapende contracten’ aan. Voor slapende 
contracten kan u alleen de pensioenfiches raadplegen. Dit geldt alleen voor contracten Leven/Overlijden (Classical life, 
Pension@Work of e-volulife).

 – U krijgt de plannen van de geselecteerde aangeslotene. Met de groene pijl ‘Toon details ‘ ziet u onder welke groep(en) en 
plan(nen) de aangeslotene staat vermeld.

 § Overzicht Classical Life en Healthcare

 ¬ Via de groene pijltjes kan u de details open- of dichtklappen.
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 ¬ In het overzicht van de aangeslotene - Classical Life en Healthcare kan u via de blauwe link onder de titel de gegevens 
van de plannen e-volulife en Pension@Work raadplegen.

 § Overzicht e-volulife/Pension@Work

 ¬ Via de groene pijltjes kan u de details open- of dichtklappen.
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 ¬ Klik in de rubriek ‘Huidige reserves’ op de blauwe link voor meer informatie over het rendement.
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PENSIOENFICHE

 ¬ De waarborgen/bedragen op de pensioenfiche zijn berekend op basis van de gegevens waarover wij beschikken op de 
berekeningsdatum (vermeld bij ‘situatie op’ op de pensioenfiche). 

 ¬ Deze bedragen gaan uit van het principe dat:

 ¬ Het plan niet zal worden gewijzigd

 ¬ De stortingen op de berekeningsdatum dezelfde zullen zijn als in de toekomst

 ¬ De aangeslotene in dienst zal blijven

 ¬ De gegevens van de aangeslotene niet gewijzigd zullen worden

Wil u meer informatie over de pensioenfiches? Raadpleeg onze woordenlijst.

Hoe consulteert u de pensioenfiches van een aangeslotene? 

 ¬ Zoek een aangeslotene in de zoekbalk.

 ¬ We tonen de laatste pensioenfiche voor elk reglement.

 ¬ In de historiek kan u de vorige pensioenfiches raadplegen (voor Classical Life vanaf 1 januari 2009). Klik op de groene pijl 
‘Toon historiek’ om de volledige geschiedenis van de pensioenfiches te raadplegen.

https://myglobalbenefits.aginsurance.be/nl/Benefit-statement/Paginas/pensioenfiches.aspx
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AANSLUITING

NIEUWE AANSLUITING

Hoe voegt u een nieuwe aansluiting toe in AG EB Online?

Hebt u plannen Classical Life en Healthcare en plannen e-volulife?

Registreer eerst de aansluiting voor Classical Life en/of Healthcare en registreer vervolgens de nieuwe aansluiting voor 
e-volulife. 

De lijst met werkgevers wordt voor-
gesteld op basis van de werkgevers 
waar de gebruiker toegang toe heeft.

Kies vervolgens de dekking(en) 
waarop de nieuwe aangeslotene 
recht heeft.
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NIEUWE AANSLUITING CLASSICAL LIFE EN HEALTHCARE

 ¬ Vul de algemene gegevens, het adres en de taal in (de juridische taal wordt bepaald aan de hand van de woonplaats van de 
aangeslotene en de gekozen taal is de taal die AG gebruikt om te communiceren met de aangeslotene).

 ¬ Vul de gezinssituatie in: 

 ¬ Klik op ‘Ja’ om de gezinsleden aan te sluiten bij het plan gezondheidszorgen.

 ¬ Vink het vakje ‘Partner niet aansluiten - heeft reeds een verzekering elders’ aan als de echtgeno(o)t(e) niet moet worden 
aangesloten.

 ¬ Vul de contractuele gegevens in.

 ¬ Activiteitsgraad: pas zo nodig het percentage van de contractuele arbeidstijd aan.

 ¬ Wat is het verschil tussen contractuele arbeidstijd en loopbaanonderbreking? Als uw werknemer bijvoorbeeld 
ouderschapsverlof opneemt dat beschouwd wordt als loopbaanonderbreking, zal hij of zij 100% contractuele arbeidstijd 
hebben (omdat hij of zij een voltijds contract heeft getekend) en 20% loopbaanonderbreking. In het geval van een 
halftijdse betrekking bedraagt de contractuele arbeidstijd van uw werknemer 50%. 

 ¬ Salaris/bedrag: deel 100% van het salaris mee.

 ¬ Klik op ‘Volgende’.

 ¬ Controleer de ingevulde gegevens.

 ¬ Klik op ‘Verzend’.

 ¬ Er verschijnt een melding ‘Deze nieuwe aansluiting geldt enkel voor de plannen Classical Life en Healthcare’. Nadien moet 
u de nieuwe aansluiting ook doorgeven voor de plannen e-volulife. Klik op ‘Volgende’ om de informatie voor de plannen 
e-volulife te wijzigen.
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NIEUWE AANSLUITING E-VOLULIFE EN PENSION@WORK

 ¬ De algemene gegevens uit het plan Classical Life/Healthcare worden automatisch gekopieerd. U moet ze enkel controleren 
en valideren.

 ¬ Controleer de gegevens.

 ¬  Klik op ‘Verzend’.

 ¬  Door op de blauwe link te klikken, kan u de verzekerde waarborgen wijzigen.

LET OP:  het kan zijn dat wij u om aanvullende informatie vragen om de nieuwe aansluiting definitief te maken.

Het gevraagde e-mailadres is dat van de nieuwe aangeslotene en niet dat van de contactpersoon die de gegevens invoert.

HEBT U EEN FOUT GEMAAKT?

Omdat elk scherm een stap vormt, is het altijd mogelijk om in een van de velden wijzigingen aan te brengen als er een fout is gemaakt. 
In dit geval herbegint het proces vanaf de gekozen stap en moet u de volgende informatie opnieuw bevestigen.  

LET OP:  correcties zijn niet mogelijk voor e-volulife en Pension@Work. Als u iets wil wijzigen, moet u contact opnemen met 
uw beheerder. 

WAAR VINDT U DE AANSLUITINGSVOORWAARDEN?

U vindt de aansluitingsvoorwaarden altijd terug in het reglement van de groepsverzekering onder de tab ‘contracten’.

UW INFORMATIEPLICHT IN HET KADER VAN DE WET VERWILGHEN

Als u een verzekering gezondheidszorgen hebt afgesloten voor uw werknemers, verplicht de wet Verwilghen u om hen op de 
hoogte te brengen van hun recht om deze verzekering op individuele basis voort te zetten en van de mogelijkheid van een 
voorfinanciering. Wij raden u aan om uw werknemers een document te laten ondertekenen waarin zij bevestigen dat ze op de 
hoogte werden gebracht van hun recht.

SIMULATIE E-VOLULIFE EN PENSION@WORK 

https://www.aginsurance.be/professionals/nl/gezondheid/medewerkers/Paginas/wet-verwilghen-verplichtingen.aspx
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OPGELET:  u kan één simulatie per jaar maken.

SIMULATIE ‘ZONDER WIJZIGINGEN’

 ¬ Zoek een aangeslotene in de zoekbalk.

 ¬ Vink het vakje ‘Zonder wijzigingen’ aan.

 ¬  Selecteer uw plan.

 ¬ Klik op ‘Volgende’.

 ¬ U krijgt de simulatie.

SIMULATIE ‘MET WIJZIGING RISICOWAARBORGEN’

 ¬ Vink het vakje ‘Met wijziging risicowaarborgen’ aan.

 ¬ Selecteer uw plan.

 ¬ Klik op ‘Volgende’.
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 ¬ U krijgt de huidige waarborg.

 ¬ Vink het vakje ‘Waarborg wijzigen’ aan.

 ¬ Selecteer het type formule.

 ¬ Pas de formule aan.

 ¬ U kan andere wijzigingen doorvoeren voor andere waarborgen.

 ¬ Klik op ‘Volgende’.
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 ¬ U krijgt de huidige situatie en de toekomstige situatie.

 ¬ Klik op ‘Bereken’ voor het resultaat van de simulatie.



p. 22/57
AG Insurance Terug naar de inhoudsopgave

 ¬ Klik op ‘ Keuzes wijzigen’ om een nieuwe simulatie te doen met andere keuzes.

 ¬ Klik op ‘Keuzes bevestigen’ om de wijziging van de keuzes door te voeren.
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WIJZIGING
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ALGEMENE GEGEVENS WIJZIGEN 

In deze rubriek kan u de algemene gegevens, het adres en de taal wijzigen (de juridische taal wordt bepaald aan de hand van 
de woonplaats van de aangeslotene en de gekozen taal is de taal die AG gebruikt om met de aangeslotene te communiceren).

 § Wijziging voor de plannen Classical Life en Healthcare

 ¬ Zoek de aangeslotene.

 ¬ De gegevens verschijnen, wijzig het wettelijke adres.

 ¬  Klik op ‘Verzend’ om uw wijziging te bevestigen.

Er verschijnt een melding ‘De gedane wijziging geldt enkel voor de Classical Life en Healthcare plannen van de 
aangeslotene. U moet deze wijziging ook doorgeven voor de e-volulife plannen. Klik op ‘Volgende’ om verder te gaan met de 
wijziging voor de e-volulife plannen.’

 § Wijziging voor de plannen e-volulife en Pension@Work

 ¬ De gegevens van het plan Classical Life en Healthcare worden automatisch gekopieerd. U moet ze enkel controleren en 
valideren.

 ¬ Klik op ‘Verzend’ om de wijziging te bevestigen.

 ¬ U krijgt een bevestigingsmail.
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GEZINSSITUATIE WIJZIGEN

In deze rubriek kan u de burgerlijke staat, het aantal kinderen, de kinderen ten laste enz. wijzigen.

 § Wijziging voor de plannen Classical Life en Healthcare

 ¬ Zoek de aangeslotene.

 ¬ Wijzigingsdatum: klik op het kalendericoontje en selecteer de wijzigingsdatum.  

 ¬ Klik op ‘Volgende’.

 ¬ U wil bijvoorbeeld de burgerlijke staat wijzigen, een kind toevoegen en een ander kind verwijderen.

1

2

3

4
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 ¬ Pas de burgerlijke staat aan (zie punt 1 in de screenshot).

 ¬ De aansluiting van de echtgeno(o)t(e) wordt automatisch gestopt wanneer de burgerlijke staat ‘Ongehuwd’ wordt 
(zie punt 2 in de screenshot).

 ¬ Kies een reden om de aansluiting van het kind te stoppen (zie punt 3 in de screenshot).

 ¬ Klik op ‘Ja’ om het andere kind aan te sluiten (zie punt 4 in de screenshot). 

 ¬ Ten laste betekent dat een van de ouders van het kind of de wettelijke voogd van het kind kinderbijslag ontvangt 
voor het kind (‘ten laste’ moet verplicht aangevinkt zijn om de aansluitingsaanvraag af te ronden).

 ¬ Verzekerbaar vanaf: dit kan de datum van het huwelijk zijn, van de wettelijke samenwoning, van de geboorte, van 
de adoptie, ...

 ¬ Klik op ‘Volgende’.

 ¬ Controleer de gewijzigde gegevens.

 ¬ Klik op ‘Verzend’

Er verschijnt een melding ‘De aangebrachte wijziging geldt enkel voor de Classical Life en Healthcare plannen van de 
aangeslotene. U moet deze wijziging ook doorgeven voor de e-volulife plannen. Klik op ‘Volgende’ om verder te gaan met de 
wijziging voor de e-volulife plannen.’

 § Wijziging voor de plannen e-volulife en Pension@Work

 ¬ Wijzigingsdatum: klik op het kalendericoontje en selecteer de wijzigingsdatum.

Er verschijnt een melding ‘De familiale toestand en de details over de partner en kinderen worden enkel weergegeven als 
deze nodig zijn voor de berekening van de waarborgen zoals bepaald in het plan.  

 ¬ Pas de gezinssituatie en de leden van het gezin aan.

 ¬ Klik op ‘Verzend’.

 ¬ U krijgt een bevestigingsmail.

PERSONEELSCATEGORIE WIJZIGEN

De personeelscategorie moet worden gewijzigd als dat gevolgen heeft voor de waarborgen van de betrokken persoon. 
Als het plan voor alle populaties geldt, moet u de personeelscategorie niet meedelen.

 § Wijziging voor de plannen Classical Life en Healthcare

 ¬ Zoek de aangeslotene.

 ¬ Wijzigingsdatum: klik op het kalendericoontje en selecteer de wijzigingsdatum.

 ¬ Klik op ‘Volgende’.

 ¬ Klik op de pijl om het uitrolmenu met de verschillende personeelscategorieën te laten verschijnen en kies de nieuwe 
categorie.

 ¬ Klik op ‘Volgende’.

 ¬ Vink zo nodig ‘Verander de groep van aangeslotenen als volgt’ aan en selecteer de nieuwe groep aangeslotenen volgens 
de nieuwe personeelscategorie.

 ¬ Klik op ‘Volgende’.

 ¬ Klik op ‘Verzend’ om de wijziging te bevestigen.
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LET OP: vóór u uw aanvraag indient, moet u nagaan of u al dan niet extra informatie wil geven. Als u een nieuw salaris 
moet doorgeven, moet u aanvinken dat u extra informatie wil doorgeven.

Er verschijnt een melding ‘De gedane wijziging geldt enkel voor de Classical Life en Healthcare plannen van de 
aangeslotene. U moet deze wijziging ook doorgeven voor de e-volulife plannen. Klik op ‘Volgende’ om verder te gaan met 
de wijziging voor de e-volulife plannen.’
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 § Wijziging voor de plannen e-volulife en Pension@Work

 ¬ Wijzigingsdatum: klik op het kalendericoontje en selecteer de wijzigingsdatum.

 ¬ Plan: vink het/de eventuele nieuwe plan(nen) aan waarop de nieuwe categorie recht geeft.

 ¬ Categorie: pas de personeelscategorie aan.

 ¬ Salaris (EUR): pas het salaris aan. 

 ¬ Klik op ‘Volgende’.

 ¬ Klik op ‘Verzend’ om de wijziging op te slaan.

 ¬ U krijgt een bevestigingsmail.

GOED OM TE WETEN: we wijzigen het salaris één keer per jaar op het moment van de jaarlijkse herberekening. 
De verandering van de personeelscategorie is de enige wijziging waarvoor we rekening houden met het nieuwe salaris.

CONTRACTUELE ARBEIDSTIJD WIJZIGEN

De contractuele arbeidstijd is de arbeidstijd die vermeld staat in het contract van uw werknemer. Voor een voltijds contract is 
dit bijvoorbeeld 100%, en voor een halftijds contract 50%.

Wijziging voor de plannen Classical Life en Healthcare

 ¬ Zoek de aangeslotene.

 ¬ Wijzigingsdatum: klik op het kalendericoontje en selecteer de wijzigingsdatum.

 ¬ Contractuele arbeidstijd: pas het percentage van de contractuele arbeidstijd aan.

 ¬ Klik op ‘Volgende’.

 ¬ Klik op ‘Verzend’ om de wijziging te bevestigen.

Er verschijnt een melding ‘De gedane wijziging geldt enkel voor de Classical Life en Healthcare plannen van de 
aangeslotene. U moet deze wijziging ook doorgeven voor de e-volulife plannen. Klik op ‘Volgende’ om verder te gaan met de 
wijziging voor de e-volulife plannen.’

Wijziging voor de plannen e-volulife en Pension@Work

 ¬ Wijzigingsdatum: klik op het kalendericoontje en selecteer de wijzigingsdatum.

 ¬ Contractuele arbeidstijd: pas het percentage van de contractuele arbeidstijd aan.

 ¬ Klik op ‘Volgende’.

 ¬ Klik op ‘Verzend’ om de wijziging op te slaan.

 ¬ U krijgt een bevestigingsmail.

 § Tijdskrediet, ziekte, ongeval, bevallingsrust

Wat gebeurt er als een aangeslotene afwezig is en geen loon meer ontvangt? 

 –  In geval van ziekte, ongeval of bevallingsrust neemt AG de betaling van de verzekeringspremies over als er een 
overeenkomst Premievrijstelling is.

 – In de andere gevallen wordt de dekking verlaagd, waarbij de premies terugvallen tot 0 euro (zie reglement).

 – Voor de waarborgen Healthcare kan de aansluiting behouden blijven tijdens de periode van tijdskrediet, voor een 
maximum van 1 jaar (dit moet worden voorzien in een bijlage bij de overeenkomst).

Deze specifieke informatie vindt u terug in de reglementen en overeenkomsten. Ze kunnen worden geraadpleegd op AG EB 
Online (klik in het horizontale menu op het tabblad ‘Contracten’). Ontdek in het deel ‘Contracten’ van deze handleiding hoe 
u uw contracten op AG EB Online kan consulteren. 
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Noodzakelijke gegevens voor een afwezigheid

 – Tijdskrediet: datum van inwerkingtreding en tijdskredietpercentage.

 – Ziekte of ongeval: begin- en einddatum.

 – Bevallingsrust: begin- en einddatum, en de datum van de bevalling.

SCHADE AANGEVEN 

 ¬ De aangeslotene kan een hospitalisatie melden op www.ag.be/hospi of op My Global Benefits. My Global Benefits 
is een beveiligd onlineplatform dat de aangeslotenen een duidelijk overzicht biedt van de pensioen- en 
gezondheidszorgverzekeringen die hun werkgever voor hen heeft afgesloten.

 ¬ Wat de melding van schade voor de verzekeringen Premievrijstelling en Gewaarborgd inkomen betreft, moet de aangeslotene 
het formulier ‘Schademelding – Groepsverzekering (Health Care)’ invullen, ondertekenen en terugsturen naar AG.

ARBEIDSONGESCHIKTHEID AANGEVEN

Het percentage arbeidsongeschiktheid moet worden vermeld wanneer u over een populatie Leven/Overlijden beschikt. 
Voor de aangeslotenen met enkel een dekking Healthcare wordt het percentage niet gevraagd, maar zijn de documenten wel 
beschikbaar.

 § Wijziging voor de plannen Classical Life en Healthcare

 ¬ Zoek de aangeslotene.

 ¬ Wijzigingsdatum: klik op het kalendericoontje en selecteer de begindatum van de arbeidsongeschiktheid.

 ¬ Reden van de inactiviteit: voer het percentage van de arbeidsongeschiktheid in. Voer bij een volledige 
arbeidsongeschiktheid 100% in.

 ¬ Klik op ‘Volgende’.

 ¬ Klik op ‘Verzend’ om de wijziging te bevestigen.

Er verschijnt een melding ‘De gedane wijziging geldt enkel voor de Classical Life en Healthcare plannen van de aangeslotene. 
U moet deze wijziging ook doorgeven voor de e-volulife plannen. Klik op ‘Volgende’ om verder te gaan met de wijziging voor 
de e-volulife plannen.

GOED OM TE WETEN: na de periode van invaliditeit kan u de aangeslotene reactiveren met dezelfde taak. Wel moet u 
wachten tot de eerste transactie ‘Melding van een arbeidsongeschiktheid’ beëindigd is alvorens u deze aangeslotene 
kan reactiveren. Dit is enkel mogelijk voor Classical Life en Healthcare.

 § Wijziging voor de plannen e-volulife en Pension@Work

 ¬ Wijzigingsdatum: klik op het kalendericoontje en selecteer de begindatum van de arbeidsongeschiktheid.

 ¬ Statuut van de aangeslotene: kies tussen volledige en gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.

 ¬ Klik op ‘Volgende’.

 ¬ Klik op ‘Verzend’ om de wijziging op te slaan.

 ¬ U krijgt een bevestigingsmail.

GOED OM TE WETEN: voor e-volulife en Pension @Work, wanneer een medewerker een arbeidsongeschiktheid 
van 100% heeft, kan u ons geen wijzigingen meer doorsturen voor deze persoon via AG EB Online. U kan ons deze 
wijzigingen bezorgen via e-mail.

https://www.aginsurance.be/Hospitalization/nl/Paginas/home.aspx
https://myglobalbenefits.aginsurance.be/nl/Paginas/home.aspx
https://www.agemployeebenefits.be/NL/EB%20Document%20Library/007981416N.pdf
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LOOPBAANONDERBREKING AANGEVEN

 § Wat is een loopbaanonderbreking?

In het geval van ouderschapsverlof heeft uw werknemer 100% contractuele arbeidstijd (omdat hij of zij een voltijds contract 
heeft ondertekend) en 20% loopbaanonderbreking. Zelfs als uw werknemer kiest voor een 100% loopbaanonderbreking, 
blijft zijn of haar arbeidscontract voltijds.

Het percentage loopbaanonderbreking moet ingevuld worden. Het is niet mogelijk om een einddatum van de 
loopbaanonderbreking te vermelden. U moet ons elke wijziging meedelen.

Bijvoorbeeld: 100% loopbaanonderbreking van 01/11/2020 tot 01/02/2021:

 ¬ Kennisgeving 100% loopbaanonderbreking vanaf 01/11/2020.

 ¬ Kennisgeving 100% actief vanaf 01/02/2021.

 ¬ De weergegeven gegevens zijn de gegevens die overeenkomen met de laatste wijziging die uw beheerder heeft verwerkt.

 § Wijziging voor de plannen Classical Life en Healthcare

 ¬ Zoek de aangeslotene.

 ¬ Wijzigingsdatum: klik op het kalendericoontje en selecteer de begindatum van de loopbaanonderbreking.

 ¬ Klik op ‘Volgende’.

 ¬ Reden van de inactiviteit: voer het percentage van de loopbaanonderbreking in.

 ¬ Klik op ‘Volgende’.

 ¬ Klik op ‘Verzend’ om de wijziging te bevestigen.

Er verschijnt een melding ‘De gedane wijziging geldt enkel voor de Classical Life plannen van de aangeslotene. U moet deze 
wijziging ook doorgeven voor de e-volulife plannen. Klik ‘Volgende’ om verder te gaan met de wijziging voor de e-volulife 
plannen. 

 § Wijziging voor de plannen e-volulife en Pension@Work

 ¬ Wijzigingsdatum: klik op het kalendericoontje en selecteer de begindatum van de loopbaanonderbreking.

 ¬ Klik op ‘Volgende’.

 ¬ Reden van de inactiviteit: het percentage van de loopbaanonderbreking van het plan Classical Life en Healthcare wordt 
automatisch gekopieerd.

 ¬ Klik op ‘Volgende’.

 ¬ Klik op ‘Verzend’ om de wijziging op te slaan.

 ¬ U krijgt een bevestigingsmail.

UW SPECIFIEKE INSTELLINGEN WIJZIGEN

De specifieke instellingen zijn gegevens die specifiek zijn voor uw reglementen en speciaal voor u werden geconfigureerd. 
Deze taak bestaat alleen voor de plannen Classical Life.

 § Wijziging voor de plannen Classical Life

 ¬ Zoek de aangeslotene.

 ¬ Wijzigingsdatum: klik op het kalendericoontje en selecteer een wijzigingsdatum.

 ¬ U ziet uw specifieke gegevens, klik op ‘Volgende’.

 ¬ U kan uw specifieke gegevens wijzigen: afdeling, keuze van het overlijdenskapitaal, langdurige ziekte, keuze van het 
percentage van het overlijdenskapitaal, variabele bezoldiging, ...

 ¬ Klik op ‘Verzend’ om de wijziging op te slaan.

 ¬ U krijgt een bevestigingsscherm.
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DE VERZEKERDE WAARBORGEN E-VOLULIFE EN PENSION@WORK WIJZIGEN

 ¬ Zoek de aangeslotene.

 ¬ Selecteer het plan waarvoor u wijzigingen wil doorvoeren.

 ¬ Klik op ‘Volgende’.

 ¬ U ziet uw huidige dekking en vinkt hieronder het vakje ‘Waarborg wijzigen’ aan en kiest een type formule via het uitrolmenu.

 ¬ Pas de formule aan.

 ¬ U kan andere wijzigingen voor andere waarborgen uitvoeren.

 ¬ Klik op ‘Volgende’.

 ¬ U krijgt een overzicht van uw huidige situatie en van uw toekomstige situatie.

 ¬ Controleer de wijzigingen.

 ¬ Klik op ‘Verzend’ om de wijziging te bevestigen.

 ¬ U krijgt een bevestigingsscherm.

DE BELEGGINGSFONDSEN E-VOLULIFE EN PENSION@WORK WIJZIGEN

 ¬ Zoek de aangeslotene.

 ¬ Pas in de kolom ‘Nieuwe keuze’ de percentages aan. U kan kiezen tussen de fondsen die zijn vastgelegd in uw 
overeenkomsten en reglementen. 

LET OP: het totaal moet 100% zijn.

 ¬ Klik op ‘Verzend’ om de wijziging op te slaan.

 ¬ U krijgt een bevestigingsscherm.

Bekijk een overzicht van onze fondsen.

OVERDRACHT VAN WERKGEVER

Deze taak is enkel beschikbaar als u een overeenkomst met meerdere werkgevers hebt die voorziet in de overname van de 
rechten en plichten.

 ¬ Zoek de aangeslotene.

 ¬ Wijzigingsdatum: klik op het kalendericoontje en selecteer een wijzigingsdatum.

 ¬ Klik op ‘Volgende’.

 ¬ Nieuwe werkgever: selecteer de nieuwe werkgever uit de lijst OF vul de gegevens van de nieuwe werkgever in.

 ¬ Klik op ‘Volgende’.

 ¬ Klik op ‘Verzend’ om de wijziging op te slaan.

 ¬ U krijgt een bevestigingsmail.

BEGUNSTIGINGSCLAUSULE: WIJZIGING VAN BEGUNSTIGDE(N) (OVERLIJDENSWAARBORG)

De begunstigingsclausule is een zeer belangrijk document. Bij een geschil is dit document het bewijs van de legitieme 
volgorde van de begunstigden. Uw werknemers moeten het dus goed invullen en altijd up-to-date houden. Wij stellen een 
toelichtende nota ter beschikking zodat uw werknemers dit formulier juist kunnen invullen.

Als de aangeslotenen de volgorde van hun begunstigden niet meer kennen of als ze die volgorde willen wijzigen, moeten ze een 
nieuw formulier invullen. Er wordt rekening gehouden met het meest recente formulier.

https://www.agemployeebenefits.be/nl/tools/Paginas/evolutie-en-return-tak-23-fondsen.aspx#/
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De standaardvolgorde van de begunstigden, in volgorde van prioriteit:

 ¬ De echtgeno(o)t(e) of de wettelijk samenwonende partner.

 ¬ De kinderen in leven.

 ¬ Elke persoon die is aangeduid in een door de aangeslotene ondertekend bijvoegsel. De aangeslotene heeft altijd de 
mogelijkheid om af te wijken van de volgorde van prioriteit. 

OPGELET:  deze volgorde is een standaardvolgorde. Raadpleeg uw reglement om de volgorde te kennen zoals die 
voorzien is in uw contract. 

Het formulier ‘Aanduiding/wijziging van begunstigde(n)’ en de toelichtende nota zijn beschikbaar op AG EB Online onder de 
rubriek ‘Begunstigingsclausule’.

 ¬ Het document ‘Aanduiding/Wijziging van een begunstigde’ moet worden ingevuld en per post worden teruggestuurd naar uw 
beheerder wanneer de aangeslotene wil afwijken van de volgorde van prioriteit zoals voorzien in het reglement.

 ¬  Het ontvangstbewijs wordt rechtstreeks naar de aangeslotene opgestuurd (privacy).

 ¬  Voor klanten die enkel over een dekking Healthcare beschikken, is deze taak niet van toepassing.

https://www.agemployeebenefits.be/nl/EB%20Document%20Library/007981621N.pdf
https://www.agemployeebenefits.be/nl/EB%20Document%20Library/007981740N.pdf
https://www.agemployeebenefits.be/nl/EB%20Document%20Library/007981621N.pdf
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VERTREK 

UITDIENSTTREDING (EINDE CONTRACT) 

Te gebruiken wanneer de aangeslotene zijn/haar ontslag geeft of wanneer de aangeslotene wordt ontslagen. 

Wat gebeurt er als een aangeslotene de werkgever verlaat vóór de pensionering?

 ¬ De stortingen ten gunste van de aangeslotene stoppen op de eerste dag van de lopende maand of van de maand die volgt 
(afhankelijk van het reglement).

 ¬ De dekking van de risicoverzekeringen wordt stopgezet wanneer de aangeslotene effectief stopt met werken.

 ¬ De pensioenfiche en een brief waarin de mogelijkheden worden uitgelegd op het moment van het vertrek worden verstuurd 
naar de werkgever en moeten bezorgd worden aan de ex-aangeslotene.
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 ¬ Naleving van de wettelijke termijnen:

 – Pensioen/Overlijden (zie wet op de aanvullende pensioenen): u hebt 30 dagen de tijd om AG op de hoogte te brengen 
van het vertrek van uw medewerker. Daarna heeft AG 30 dagen de tijd om uw aanvraag te verwerken. Vervolgens heeft 
uw aangeslotene 30 dagen de tijd om AG op de hoogte te brengen van zijn/haar keuze betreffende zijn/haar aanvullend 
pensioen. Deze procedure duurt 90 dagen.

 – Gewaarborgd inkomen/Gezondheidszorgen (zie wet Verwilghen): u hebt 30 dagen de tijd om AG op de hoogte te brengen 
van het vertrek van uw medewerker. Daarna heeft AG 30 dagen de tijd om uw aanvraag te verwerken en 15 dagen om een 
voorstel te doen om de verzekering op individuele basis voort te zetten. Daarna heeft uw aangeslotene 30 dagen de tijd 
om zijn/haar hospitalisatieverzekering op individuele basis al dan niet voort te zetten.

Verplichte gegevens:

 ¬ Datum van uitdiensttreding: datum van de laatst gepresteerde dag. Voor de datum van uitdiensttreding houdt u geen 
rekening met de niet-gepresteerde vooropzegperiode.

De datum van uitdiensttreding is de laatste dag dat uw medewerker voor u werkt. Als uw medewerker bijvoorbeeld op 
16 november wil vertrekken, maar een vooropzegperiode van vier weken heeft en u er akkoord mee gaat dat hij/zij zijn/haar 
vooropzegperiode niet presteert, is de datum van uitdiensttreding van uw medewerker 16 november.

 ¬ Reden van het vertrek: dit heeft geen enkele invloed op de verwerking van het vertrek.

 ¬ Niet-gepresteerde vooropzegperiode: wanneer de vooropzegperiode niet wordt gepresteerd en er een eenmalige premie 
moet worden uitgekeerd, kan u hier het aantal maanden of weken niet-gepresteerde vooropzegperiode vermelden. 
Uw medewerker vertrekt bijvoorbeeld op 16 november, maar heeft een vooropzegperiode van 4 weken die hij/zij niet 
presteert. U moet dan 4 weken vermelden. Aan de hand van deze informatie berekent AG de te betalen premie in de 
groepsverzekering.

 ¬ Huidig adres van de aangeslotene: wij sturen u de vertrekbrieven met het adres van uw ex-werknemer zodat u dit document 
rechtstreeks naar hem/haar kan sturen. In deze brief vindt hij/zij een overzicht van de verschillende mogelijkheden die we 
bieden voor zijn/haar groepsverzekering. Hij/zij kan AG op de hoogte brengen van zijn/haar keuze. 

Kennisgeving voor de plannen Classical Life en Healthcare

 ¬ Zoek de aangeslotene.

 ¬ Laatste contractuele werkdag: klik op het kalendericoontje en selecteer de datum van de laatste werkdag.

 ¬ Klik op ‘Volgende’.

 ¬ Reden einde contract: selecteer de reden van vertrek. Dit heeft geen enkele invloed op de verwerking van het vertrek 
(zie punt 1 hierna).

 ¬ De niet-gepresteerde vooropzegperiode: vink het vakje ‘ja’ of ‘nee’ aan. Als de vooropzegperiode niet wordt gepresteerd en 
er een eenmalige premie moet worden uitgekeerd, kan u hier het aantal maanden of weken vermelden (zie punt 2 hierna).

 ¬ Controleer het adres en pas het zo nodig aan (zie punt 3 hierna).

 ¬ Klik op ‘Verzend’ om de wijziging op te slaan.
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Er verschijnt een melding ‘De gedane wijziging geldt enkel voor de Classical Life en Healthcare plannen van de aangeslotene. 
U moet deze wijziging ook doorgeven voor de e-volulife plannen. Klik op ‘Volgende’ om verder te gaan met de wijziging voor de 
e-volulife plannen.’

Wijziging voor de plannen e-volulife en Pension@Work

 ¬ Laatste contractuele werkdag: de einddatum van het contract voor Classical Life en Healthcare wordt automatisch 
gekopieerd. Voor de plannen Pension@Work is het niet mogelijk een vertrek door te geven vóór de vertrekdatum.

 ¬ Klik op ‘Volgende’.

 ¬ Vooropzegperiode: als de vooropzegperiode niet wordt gepresteerd en er een eenmalige premie moet worden uitgekeerd, 
kan u hier het aantal maanden of weken vermelden.
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 ¬ Controleer het adres en pas het zo nodig aan.

 ¬ Klik op ‘Verzend’ om de wijziging op te slaan.

 ¬ U krijgt een bevestigingsmail.

 ¬ De wijzigingen voor de plannen e-volulife worden niet getoond in het ‘Overzicht transacties’ maar kunnen worden 
geraadpleegd via de taak ‘Overzicht aangeslotene’.

WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG

 § Werkloosheid met bedrijfstoeslag of vervroegd pensioen

 ¬ Meld dit op AG EB Online en stuur het ingevulde en ondertekende document ‘Aanvraag tot vereffening’ en een kopie van 
de identiteitskaart terug.

 ¬ Voorwaarde voor de vereffening: voldoen aan de voorwaarden voor het vervroegd wettelijk pensioen, rekening houdend 
met overgangsregels.

 ¬ Als er geen vereffening is, geef deze werkloosheid dan in als een uitdiensttreding in AG EB Online.

 § Wijziging voor de plannen Classical Life en Healthcare

OPGELET: niet van toepassing voor plannen met alleen Healthcare.

 ¬ Zoek de aangeslotene.

 ¬ Datum van werkloosheid met bedrijfstoeslag: klik op het kalendericoontje en selecteer de datum van de wijziging.

 ¬ Klik op ‘Volgende’.

Werkloosheid met voltijdse bedrijfstoeslag en stopzetting van het contract

 ¬ Vink het vakje ‘Voltijdse werkloosheid met bedrijfstoeslag en stopzetting van het contract’ aan.

 ¬ De niet-gepresteerde vooropzegperiode: vink het vakje ‘ja’ of ‘nee’ aan. Als de vooropzegperiode niet wordt gepresteerd 
en er een eenmalige premie moet worden uitgekeerd, kan u hier het aantal maanden of weken vermelden.

 ¬ Controleer het adres en pas het zo nodig aan

OF

Voltijdse werkloosheid met bedrijfstoeslag met behoud van het contract 

 ¬ Vink het vakje ‘Voltijdse werkloosheid met bedrijfstoeslag met behoud van het contract’ aan.

 ¬ Klik op ‘Verzend’ om de transactie op te slaan.

Er verschijnt een melding ‘De gedane wijziging geldt enkel voor de Classical Life en Healthcare plannen van de aangeslotene. 
U moet deze wijziging ook doorgeven voor de e-volulife plannen. Klik op ‘Volgende’ om verder te gaan met de wijziging voor 
de e-volulife plannen.

 § Wijziging voor de plannen e-volulife en Pension@Work

 ¬ Laatste werkdag: de datum van de wijziging van Classical Life/Healthcare wordt automatisch gekopieerd.

 ¬ Klik op ‘Volgende’.

 ¬ Controleer het adres en pas het zo nodig aan.

 ¬ Klik op ‘Verzend’ om de transactie op te slaan.

 ¬ U krijgt een bevestigingsmail.

 ¬ De wijzigingen voor de plannen e-volulife worden niet getoond in het ‘Overzicht transacties’ maar kunnen worden 
geraadpleegd via de taak ‘ Overzicht aangeslotene’. 
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PENSIOEN

OPGELET: niet van toepassing voor plannen met alleen Healthcare.

 § Eindleeftijd

 ¬ Pensioen: het pensioen is over het algemeen verschuldigd op de eerste dag van de maand die volgt op de eindleeftijd. 
Meer informatie vindt u in het reglement. 

 ¬ Vrijstelling/Gewaarborgd inkomen/Gezondheidszorgen: zie overeenkomst.

 § Procedure

 ¬ Wettelijk pensioen (‘op de eindleeftijd’) 

 ¬ Sigedis stuurt ons maandelijks de kennisgevingen van de pensioenen. U moet ze ons dus niet via AG EB Online 
meedelen. Wij contacteren de aangeslotene en vragen de nodige documenten op voor de uitkering van het kapitaal 
of van de rente van de groepsverzekering. U krijgt ook een mededeling wanneer er contact wordt opgenomen met de 
aangeslotene. 

OPGELET: de betaling vindt alleen plaats als AG Employee Benefits in het bezit is van alle documenten.

 ¬ Als de aangeslotene in het buitenland is gedomicilieerd, moet hij/zij een fiscaal attest bezorgen aan AG Employee 
Benefits.

 ¬ AG Ascento: u bent wettelijk verplicht om uw medewerkers te informeren over de mogelijkheid om hun 
groepsverzekeringskapitaal om te zetten in een levenslange rente. Als u dat wil, neemt de dienstverlening AG Ascento 
deze verplichting van u over.

 ¬ Verlenging (als de aangeslotene in dienst ouder is dan de eindleeftijd): als er geen kennisgeving van Sigedis is, wordt 
het contract automatisch verlengd.

 ¬ Zoek de aangeslotene.

 ¬ Vink ‘Pensioen’ of ‘Verlenging’ aan naargelang de situatie.

 ¬ Pensioen: u vindt hier de in te vullen documenten. De aangeslotenen moeten de ingevulde en ondertekende documenten 
per post naar AG terugsturen. 
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 ¬ Verlenging: 

OVERLIJDEN

 § Overlijden

 ¬ Meld dit op AG EB Online en stuur het ingevulde en ondertekende document ‘Overlijdensaangifte’ terug, samen met 
de vereiste documenten.

De datum van overlijden en het adres van de aangeslotene moeten worden ingevuld. De documenten zijn beschikbaar op 
AG EB Online en kunnen worden afgedrukt. Vul ze in en stuur ze via e-mail of met de post terug naar uw beheerder. Voeg de 
gevraagde bijlagen toe (uittreksel van de overlijdensakte, recto-versokopie van de identiteitskaart, ...).

 § Wijziging voor de plannen Classical Life en Healthcare

 ¬ Zoek de aangeslotene.

 ¬ Datum van overlijden: klik op het kalendericoontje en selecteer de datum van overlijden.

 ¬ Controleer het adres en pas het zo nodig aan.

 ¬ Klik op ‘Verzend’ om de transactie op te slaan.

 ¬ U vindt hier de in te vullen documenten: ‘Overlijdensaangifte’ en ‘Fiscale woonplaats of zetel van fortuin in het buitenland’. 

Er verschijnt een melding ‘De aangebrachte wijziging geldt enkel voor de Classical Life en Healthcare plannen van de 
aangeslotene. U moet deze wijziging ook doorgeven voor de e-volulife plannen. Klik op ‘Volgende’ om verder te gaan met de 
wijziging voor de e-volulife plannen.’

 § Wijziging voor de plannen e-volulife en Pension@Work

 ¬ Datum van overlijden: de datum van overlijden voor Classical Life en Healthcare wordt automatisch gekopieerd.

 ¬ Klik op ‘Verzend’ om de transactie op te slaan.

 ¬ U krijgt een bevestigingsmail. Hier vindt u de volgende formulieren: ‘Overlijdensaangifte’, ‘Fiscale woonplaats of zetel van 
het fortuin in het buitenland’, ‘Individuele voortzetting van de collectieve ziekteverzekering’ voor de leden van het gezin.



p. 39/57
AG Insurance Terug naar de inhoudsopgave

COLLECTIEVE AANPASSINGEN

 

NIEUWE SALARISSEN/PREMIES/BONUSSEN

In deze rubriek kan u de nieuwe bezoldigingen en bedragen veilig aan ons bezorgen in het kader van de jaarlijkse herberekening. 
Een maand voor de herberekeningsdatum krijgt u een e-mail met het verzoek om de nieuwe salarissen door te geven 

Herberekening 
– 5 weken

Herberekening 
– 1 week

Herberekening 
maand

Herberekening
+ 1 maand

Herberekening 
+ 2 maanden

 ¬ Aanmaak van de 
regel op AG EB Online

 ¬ Mail naar alle 
gebruikers met 
toegang tot de taak 
(klant, makelaar)

 ¬ Herinneringsmail 1  ¬ U stuurt de 
salarissen terug

 ¬ Uw beheerders 
worden op de hoogte 
gebracht

 ¬ Als er nog ‘open 
items’ zijn, sturen we 
u herinneringsmail 2

 ¬ Als er nog ‘open 
items’ zijn, sturen we 
u herinneringsmail 3
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Hoe moet u ons de nieuwe salarissen, premies en bonussen bezorgen?

 ¬ Stuur al uw bestanden via AG EB Online. Zo niet ontvangt u herinneringsmails.

 ¬ Voor klanten met enkel Healthcare is deze taak niet van toepassing.

 ¬ Opgelet: u kan de structuur van het bestand niet wijzigen. 

Voor de plannen Classical Life en e-volulife

SOF WEB Excel Assusoft/XML

Classical Life X X X X

e-volulife X X X

1. Type Salary only File (SOF) 

Classical Life 

 ¬ U krijgt een antwoord binnen één werkdag na uw aanvraag. U kan een nieuwe aanvraag indienen als u een bestand met 
meer recente gegevens nodig hebt.

 ¬ U moet alle velden in het rood invullen. Het bestand geeft het aan als er een rood vakje niet is ingevuld. 

 ¬ Als een salaris sterk verschilt in vergelijking met het voorgaande jaar, worden de cijfers in het groene vakje rood.

 ¬ In dit bestand kan u alleen de gegevens voor het nieuwe salaris en het INSZ-nummer wijzigen. Als u nog andere 
wijzigingen wil meedelen, moet u dit doen via een transactie op AG EB Online.

 ¬ Het tweede tabblad in Excel geeft een meer gedetailleerd overzicht van de huidige situatie. 
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E-volulife

2. Type WEB

Voor kleine populaties kan u de salarissen rechtstreeks in AG EB Online invullen. 

OPGELET: u moet alle gegevens in één keer invullen. Als u stopt, gaan de gegevens verloren. 

 ¬ Voeg de nieuwe salarissen toe en klik op ‘Indienen’.

3. Type Excel-bestand

Klik op ‘Download Template’ en sla het bestand op uw computer op.

GOED OM TE WETEN: dit bestand bevat de situatie twee maanden voor de herberekening van de waarborgen met 
betrekking tot de nieuwe salarissen. Met deze methode is het niet mogelijk om een recenter bestand te ontvangen. 
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Klik op de knop ‘Upload’. Er verschijnt een venster. Selecteer vervolgens het ingevulde bestand via ‘Browse’ en klik op 
‘Verzenden’.
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4. Alle bestandstypen
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TRANSACTIES

OVERZICHT TRANSACTIES 

 ¬ U krijgt alleen een overzicht van de transacties voor Classical Life en Healthcare. De wijzigingen e-volulife en Pension@Work 
worden onmiddellijk verwerkt en kunnen geraadpleegd worden via de taak ‘Overzicht aangeslotene’. 

 ¬ U vindt de transactiegeschiedenis van de laatste 18 maanden.

 ¬ Het overzicht van de gebruikers hangt af van hun toegangsrechten. Een nieuwe aansluiting die AG nog niet heeft verwerkt, is 
alleen zichtbaar voor de gebruiker die de transactie aan ons heeft doorgegeven en de supergebruiker. Zodra de transactie is 
verwerkt, is ze zichtbaar voor alle gebruikers met toegang tot de populatie en het reglement.

 ¬ De transacties kunnen worden gesorteerd op basis van de volgende factoren:

 ¬ Periode
 ¬ Aangeslotene: klik op de blauwe link ‘Wijzigen’. Er verschijnt een venster. Hier kan u dan een aangeslotene selecteren.
 ¬ Status
 ¬ Gebruiker
 ¬ Groep aangeslotenen

 ¬ Type transactie
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 Overzicht van de transacties voor Classical Life en Healthcare

Raadplegen

De transactie kan tot het einde van de dag (19.00 uur) worden gewijzigd.  
De volgende dag kan u ze niet meer wijzigen.

De transactie kan tot het einde van de dag (19.00 uur) worden verwijderd.  
De volgende dag kan u ze niet meer verwijderen.

Afdrukken

OPGELET: wanneer u een transactie aan AG meedeelt, kan u ze dezelfde dag tot 19.00 uur nog wijzigen. De volgende 
dag kan u deze transactie niet meer wijzigen.

Er zijn drie statussen: 

 – Uw transactie staat op ‘ontvangen’: u hebt uw transactie met succes verzonden. U kan de informatie nog altijd wijzigen of 
verwijderen tot het einde van de dag. 

 – Uw transactie staat op ‘bezig’: uw transactie wordt verwerkt en de volgende dag neemt AG ze over. U kan ze niet meer 
wijzigen of verwijderen. 

 – Uw transactie staat op ‘klaar’: de beheerder van Classical Life en/of Healthcare heeft de transactie verwerkt. 
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CONTRACTEN 

 ¬ Klik op het pdf-icoontje om een overzicht te krijgen van alle contracten.
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FINANCIEEL

Deze categorieën zijn niet beschikbaar voor plannen met alleen Healthcare en ook niet voor Pension@Work-plannen. 

BORDERELLEN

 § Borderellen Classical Life en Healthcare

Elke maand kan een premieborderel worden uitgegeven. Dit is een automatische procedure.

 – De afsluiting van de maand vindt plaats:

 ¬ 7 werkdagen voor het einde van de maand voor Pensioen/Overlijden.

 ¬ 4 werkdagen voor het einde van de maand voor Premievrijstelling, Gewaarborgd inkomen en Gezondheidszorgen.

 ¬ Alle wijzigingen die zijn verwerkt vóór de maandafsluiting staan vermeld op het premieborderel. De datum van 
inwerkingtreding van de aansluiting/het vertrek/de wijziging staat altijd vermeld op het premieborderel.

 – Er zijn premieborderellen voor:

 ¬ Subgroepen 00XX tot 09XX Pensioen/Overlijden

 ¬ Subgroepen 10XX tot 13XX of 20XX Premievrijstelling

 ¬ Subgroepen 14XX tot 17XX of 20XX Gewaarborgd inkomen

 ¬ Subgroepen 18XX en 19XX Gezondheidszorgen

 ¬ New exo/RI: 2000

 ¬ Er wordt een borderel uitgegeven per groep/subgroep.

 § Facturen e-volulife en Pension@Work

Elke maand wordt een factuur opgemaakt. Dit is een automatische procedure.

 – De afsluiting van de maand vindt plaats 7 werkdagen voor het einde van de maand.

 – Alle wijzigingen die zijn verwerkt vóór de maandafsluiting staan vermeld op de factuur. De datum van inwerkingtreding 
van de aansluiting/het vertrek/de wijziging staat altijd vermeld op de factuur.

 – Een factuur wordt uitgegeven per categorie.

 – Bij de factuur is een overschrijvingsformulier gevoegd met vermelding van het te betalen bedrag en de gestructureerde 
mededeling.
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 § Algemene informatie (soorten premies)

 – De periodieke premie is het bedrag dat jaarlijks, halfjaarlijks, driemaandelijks of maandelijks moet worden betaald.

 – De eenmalige premie is het bedrag dat moet worden betaald om in één keer de verzekerde waarborg te financieren.

 – De regularisatiepremie is het bedrag dat een premieverschil naar aanleiding van een wijziging (bijv. nieuwe aansluiting, 
vertrek, ...) met terugwerkende kracht rechtzet.

 – De elektronische borderellen in pdf- en/of Excel-formaat (over het algemeen gegroepeerd in één enkel bestand) kunnen 
worden geraadpleegd op AG EB Online.

 § Hoe de borderellen raadplegen op AG EB Online?

 – Selecteer een periode.

 – Vink de borderellen aan 
die u wil raadplegen.

 – Klik op ‘Zoek’.

 – U krijgt een overzicht van 
uw borderellen.
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STATUS VAN DE BETALINGEN

Het saldo op de datum van vandaag wordt getoond. 

 – U krijgt een overzicht van de betalingen voor Classical Life en e-volulife.

Status van de betalingen voor de plannen Classical Life en Healthcare

 – Het bedrag kan volledig worden betaald met het aangegeven VCS-nummer (zie punt 1 hieronder).

 – U kan ook de betalingsgeschiedenis weergeven (zie punt 2 hieronder).

Status van de betalingen voor de plannen e-volulife en Pension@Work

 – U moet het saldo betalen op basis van het VCS-nummer dat op de factuur vermeld staat. Elke factuur heeft een uniek VCS-nummer.

 – Voor Pension@Work is het borderel hetzelfde document als de factuur, u ontvangt dus twee keer hetzelfde document.

21
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 § Betalingsgeschiedenis

 – U vindt de betalingsoverzichten en de verschuldigde bedragen voor de afgelopen 24 maanden terug.

 – U krijgt een geschiedenis van de betalingsberichten voor de afgelopen 12 maanden.
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De categorieën ‘RSZ-Documenten’ en ‘Financieringsfonds’ zijn niet beschikbaar voor de zuivere Healthcare-plannen en de 
Pension@Work-plannen. 

RSZ-DOCUMENTEN

 ¬ Selecteer een periode (jaar): als u een overzicht wil van de RSZ-documenten voor het laatste kwartaal van het jaar 2019 (Q4 
2019) moet u de periode van januari 2020 (01/2020) selecteren.

 ¬ Kies een betaalgroep.

 ¬ Klik op ‘Zoek’.

 ¬ U krijgt een overzicht van uw RSZ-documenten.

 ¬ Voor klanten met enkel Healthcare is deze taak niet van toepassing.

FINANCIERINGSFONDS

OPGELET: deze categorie is niet beschikbaar voor de e-volulife en de Pension@Work-plannen.

 ¬ U kan de uittreksels opzoeken op basis van het reglementnummer of op basis van het financieringsfondsnummer.  
Vink het vakje aan dat overeenkomt met uw keuze.

 ¬ Selecteer het (de) reglement(en) of het (de) financieringsfonds(en) en klik op ‘Zoek’.

 ¬ Voor elk fonds verschijnt een regel waarop u de volgende informatie terugvindt: 

 ¬ Het nummer van het fonds dat bestaat uit zes cijfers.

 ¬ Het huidige saldo van het fonds. Dit bedrag kan verschillen van het bedrag dat vermeld staat op het laatst ontvangen 
fondsuittreksel als er ondertussen nieuwe transacties zijn uitgevoerd.

 ¬ De pdf-versie van het laatst uitgegeven uittreksel. Via de historiek kan u de uittreksels van de afgelopen twee jaar 
raadplegen.

 ¬ De naam en het ondernemingsnummer van de werkgever waaraan dit fonds is gekoppeld.

 ¬ De naam en het nummer van het reglement waaraan dit fonds is gekoppeld.

Als voor bepaalde reglementen uw fondsuittreksels niet beschikbaar zijn, wordt het volgende bericht weergegeven 
‘Voor sommige reglementen zijn geen fondsen beschikbaar’. In de lijst van de reglementen worden de reglementen 
waarvoor nog geen fondsuittreksels beschikbaar zijn, weergegeven in het grijs. Die kunnen niet worden geselecteerd.
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CONTACTPERSONEN 

Op deze pagina vindt u al uw contactpersonen en waarvoor u hen kan contacteren. 
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INSTELLINGEN 

In ‘Instellingen’ kan u uw gebruikers beheren. Uw supergebruiker moet altijd de toegangsrechten van andere gebruikers 
bijwerken omdat er veel vertrouwelijke informatie op AG EB Online staat. En deze bijwerking is nog belangrijker sinds de 
invoering van het inloggen via sms. Zorg er dus voor dat u gebruikers die uw bedrijf verlaten, verwijdert en dat u elk van uw 
gebruikers een profiel geeft. Een profiel is persoonlijk en kan niet door twee of meer gebruikers worden gedeeld. Ook de 
digipass is strikt persoonlijk en kan niet worden gedeeld. 

EEN GEBRUIKER AANMAKEN 

De supergebruiker bepaalt de toegangsrechten van de gebruikers. 

Stap 1: vul de identificatiegegevens in 

 ¬  Adres: adres van de nieuwe gebruiker waar de digipass en de pincode naartoe worden gestuurd.

 ¬ Professioneel e-mailadres: via deze e-mail wordt de gebruiker op de hoogte gebracht van belangrijke wijzigingen.

 ¬ Kies het type authenticatie (sms/digipass)

 – als de gebruiker wil inloggen via sms moet u zijn of haar gsm-nummer toevoegen.

 ¬ Gebruikersnaam: om het u gemakkelijk te maken kan u het e-mailadres als gebruikersnaam gebruiken.

Stap 2: selecteer de werkgever(s) die de gebruiker moet beheren

Stap 3: selecteer de populaties die de nieuwe gebruiker kan beheren

 ¬ Op basis van de geselecteerde werkgever(s).

 ¬ Om de aangeslotenen te raadplegen of te wijzigen.

 ¬ Om de borderellen te raadplegen.

Stap 4: selecteer de taken die de nieuwe gebruiker kan uitvoeren

 ¬ Toegangsrechten voor verschillende taken (nieuwe aansluiting, wijzigingen, vertrek, borderellen, transactieoverzicht, 
betalingsstatus, …).
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 ¬ De taak ‘Creëer een nieuwe gebruiker’ moet niet worden aangevinkt. Alleen de supergebruiker kan een nieuwe gebruiker 
aanmaken.

 ¬ De nieuwe gebruiker heeft geen toegang tot het beheer van de gebruikers.

Taken alleen beschikbaar voor 
Classical Life

Taken alleen beschikbaar voor 
e-volulife en Pension@Work

Taak alleen beschikbaar voor 
Classical Life en Healthcare
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 § Hoe een gebruiker met beperkte toegangsrechten aanmaken?

Voorbeeld: een boekhouder die alleen toegang heeft tot de borderellen, betalingsstatussen, RSZ-documenten en 
uittreksels van financieringsfondsen.

Stap 1: voer de identificatiegegevens in

 ¬ Adres: adres van de nieuwe gebruiker waar de digipass en de pincode naartoe worden gestuurd.

 ¬ Professioneel e-mailadres: op dit e-mailadres wordt de gebruiker op de hoogte gebracht van belangrijke wijzigingen.

 ¬ Kies het type authenticatie (sms/digipass)

 – als de gebruiker wil inloggen via sms moet u zijn of haar gsm-nummer toevoegen.

 ¬ Gebruikersnaam: om het u gemakkelijk te maken kan u het e-mailadres als gebruikersnaam gebruiken.

Stap 2: selecteer de werkgever(s)

Stap 3: selecteer de populaties die de nieuwe gebruiker kan beheren

 ¬ Vink enkel de plannen e-volulife en de borderelgroepen Classical Life/Healthcare aan.

Stap 4: selecteer de taken die de nieuwe gebruiker kan uitvoeren

 ¬ Activeer bijvoorbeeld enkel de taak ‘ Financieel’ voor een boekhouder (borderellen, betalingsstatussen en RSZ-documenten).

EEN GEBRUIKER WIJZIGEN 

Voorbeeld: de gebruiker mag geen toegang meer hebben tot het plan van de directie, maar wel tot de plannen e-volulife.

 ¬ Selecteer de gebruiker.

Stap 1: controleer de identificatiegegevens

 ¬ Controleer de identificatiegegevens van de gebruiker die u wil wijzigen.

Stap 2: selecteer de werkgever(s).

 ¬ Controleer de aangevinkte werkgevers.

Stap 3: selecteer de populaties die de gebruiker kan beheren

 ¬ Vink enkel de plannen e-volulife, de borderelgroepen en de groepen aangeslotenen Classical Life en Healthcare aan, behalve 
de directie.

Stap 4: selecteer de taken die de nieuwe gebruiker kan uitvoeren

 ¬ Controleer de taken.
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EEN GEBRUIKER RAADPLEGEN 

 ¬ Selecteer de gebruiker.

 ¬ Raadpleeg de identificatiegegevens, de aangevinkte werkgevers, de populaties en de taken.

EEN NIEUWE DIGIPASS AANVRAGEN

 ¬ Selecteer een gebruiker.

 ¬ Controleer of het ingevoerde adres juist is. 

 ¬ Klik op ‘Verzend’.
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EEN GEBRUIKER VERWIJDEREN 

Er staat veel vertrouwelijke informatie op AG EB Online. Zorg er dus voor dat u alle gebruikers die uw bedrijf verlaten, 
verwijdert. Opgelet: als u deze gebruikers niet verwijdert en zij de inlogverbinding via sms gebruiken, kunnen ze nog 
altijd met hun gsm inloggen op uw AG EB Online-account.

 ¬ Selecteer een gebruiker.

 ¬ Klik op ‘Verzend’.

 ¬ Opgelet: stuur ons de digipass zo snel mogelijk terug. De toegang tot deze digipass wordt geblokkeerd.

LIJST MET GEBRUIKERS

 ¬ De supergebruiker kan de andere gebruikers beheren en de verschillende toegangsrechten toewijzen. De supergebruiker 
heeft toegang tot alle taken en populaties.

 ¬ Elke gebruiker ontvangt zijn eigen digipass en pincode.
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