Kan ik als
ondernemer fiscale
controles vermijden?

Vraag vandaag nog
uw polis aan op

www.omnifisc.be

Nee,
maar met de juiste
verzekering vermijdt u
alvast extra kosten.

Of, vul deze antwoordstrook in en bezorg
hem via fax (+32 (50) 47 49 59) of e-mail
(verzekeringen@admb.be).

Investeer in uw eigen zaak,
niet in die van de fiscus
Fiscale controles komen steevast ongelegen en
zijn altijd uitermate grondig. Bijstand van uw fiscaal
raadgever is dan een must. En als het tot betwistingen
komt, wil u kunnen rekenen op een goede advocaat.

U wenst een polis voor uw
zelfstandige activiteiten
Natuurlijk persoon

(naam en voornaam)

Echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende

(naam en voornaam)

Activiteit in hoofdberoep

Het kostenplaatje kan aardig oplopen. Met de polis
ADMB Omnifisc hoeft u zich daar alvast geen zorgen
over in te maken.

Activiteit in bijberoep

U wenst een polis voor uw vennootschap

ADMB Verzekeringen nv  

info@admbverzekeringen.be
Jan Breydellaan 107 – 8200 Brugge
+32 (50) 47 49 47
www.admbverzekeringen.be

Naam vennootschap of rechtspersoon

Vennootschapsvorm

Naam zaakvoerder(s), bestuurder(s) en werkende venno(o)t(en)
ADMB Verzekeringen nv | Sint-Clarastraat 48, 8000 Brugge
www.admbverzekeringen.be | KBO 0433.343.936 | RPR Gent, Afdeling Brugge

Omzetcijfer van het laatste volledige boekjaar
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Verzekeringstussenpersoon ingeschreven onder het FSMA nr. 013334A in de
categorie verzekeringsmakelaar.
ADMB Omnifisc is een commerciële benaming waaronder ADMB
Verzekeringen nv in haar hoedanigheid van verzekeringsmakelaar dit
product aanbiedt.
De verzekeraar is Fidea nv | Van Eycklei 14, 2018 Antwerpen,
verzekeringsonderneming toegelaten onder het codenr. 0033.
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ADMB
Omnifisc

Investeer in uw
eigen zaak, niet in
die van de fiscus.

Wat is verzekerd?

Bijkomende inlichtingen
Adres verzekeringsnemer of maatschappelijke zetel:

Bij een schriftelijk aangekondigde fiscale controle met
betrekking tot Belgische inkomsten en/of btw voorziet
ADMB Omnifisc dekking van alle noodzakelijke kosten
en erelonen van erkende boekhouders, accountants,
fiscale experten, advocaten, deurwaarders ... U kiest
steeds zelf door wie u zich laat vertegenwoordigen.

Tel.
Fax
E-mail

ADMB Omnifisc in een notendop

Ondernemingsnummer

Hoeveel bedraagt de tussenkomst?
bij schriftelijk aangekondigde
 Gemoedsrust
fiscale controles



Dekt noodzakelijke kosten en erelonen van
erkende experten

en correcte schaderegeling via 			
 Snelle
derdebetalerssysteem

 Fiscaal aftrekbare polis
 Uniek verzekeringsproduct op de Belgische markt
Voor wie?

 Elke in België gedomicilieerde vennootschap
onderworpen aan de Belgische
 Zelfstandigen
inkomensbelasting
 Zelfstandigen onderworpen aan de Belgische btw

Administratieve fase: tot € 15.000
• Kosten tijdens, voor en na een controle.

Activiteit

Naam en adres van uw boekhouder/accountant

Gerechtelijke fase: tot € 15.000
• Erelonen van advocaten en gerechtskosten.

Opgemaakt te

Zekerheid, voor u
en de mensen rondom u
Als verzekeringsnemer dekt u zich met ADMB Omnifisc
niet alleen in voor fiscale controles van uw zaak. Ook
de bestuurders, zaakvoerders of werkende vennoten
zijn beschermd tegen controles van hun persoonlijke
dossier die voortvloeien uit de controle van uw zaak.
Meer zelfs: ook uw partner (samenwonend of gehuwd)
kan op beide oren slapen.

Datum

Naam + hoedanigheid verzekeringsnemer

Het verzekeringsvoorstel verbindt noch de kandidaat-verzekeringsnemer,
noch de verzekeraar tot het sluiten van een overeenkomst. Indien binnen
de 30 dagen na ontvangst van het voorstel de verzekeraar aan de
kandidaat-verzekeringsnemer geen verzekeringsaanbod heeft gedaan
of de verzekering geweigerd heeft, dan verbindt de verzekeraar zich tot
het sluiten van een verzekeringspolis. De ondertekening van onderhavig
voorstel houdt op generlei wijze enige vorm van dekking in. De verzekering
treedt pas in werking na het ondertekenen van de polis en het betalen
van de eerste premie zoals omschreven in art. 5 van de algemene
voorwaarden. De gegevens die op huidig document zijn vermeld, zijn
bestemd voor intern gebruik bij ADMB Verzekeringen en Fidea. Zij geven
het recht tot toegang en verbetering zoals voorzien door de Wet van 8
december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

