Akkoordverklaring cao GIL Volgend WIA Werknemersverzekeringen
uitgave november 2014
Verzekeringsadviseur
Rekeningnummer

:
:

De WIA Werknemersverzekeringen zijn bestemd voor al uw werknemers die verplicht verzekerd zijn
volgens de wet WIA. Al uw werknemers doen verplicht mee.
•

De contractduur is drie jaar. Het premiepercentage geldt voor de gehele contractduur.
Na drie jaar vindt herberekening van het premiepercentage plaats.

• De eindleeftijd voor deze verzekering is gekoppeld aan de AOW leeftijd tot maximaal 67 jaar.
• De WIA-Aanvullingsverzekeringen gaan in per 1 januari 2015.
•

Premiegrondslag: Loon voor de sociale verzekeringen (afgetopt op het maximum premieloon;
in 2014 € 51.414,-).

Algemene gegevens
Bedrijfsnaam

:

(zoals bekend bij de Belastingdienst)

Loonheffingennummer

:

KvK-nummer

:

Vestigingsadres en huisnummer

:

Postcode en vestigingsplaats

:

Naam contactpersoon

:

E-mailadres

:

Telefoonnummer

:

Bedrijfsgegevens
In welke sector is uw bedrijf door de
Belastingdienst ingedeeld?
Hoeveel werknemers zijn er bij uw bedrijf
op dit moment in dienst?

L

: __________________________

: __________________________

Wat is het totaal loon voor de sociale
: € _________________________
verzekeringen (afgetopt op het maximum premieloon) binnen uw bedrijf?

Te verzekeren
WIA Werknemersverzekeringen

Premiepercentage



0,29% van de premiegrondslag.

Aanvullingszekerheid Uitgebreid

Optioneel
Onderstaande dekkingen kunnen alleen worden afgesloten in combinatie met de
hoofddekking



IVA-Aanvulling
1ste jaar tot 90%, 2de t/m 5de jaar 80%
WIA Loondervingsverzekering
Uitkeringsduur 5 jaar en 70% dekking

0,03% van de premiegrondslag.
0,11% van de premiegrondslag.

Voorwaarden
Hieronder vindt u de voorwaardennummers. U kunt ze terugvinden op www.nn.nl
Voorwaarden Aanvullingszekerheid Uitgebreid
Voorwaarden Inkomenscompensatie Meerjarig

Polismantel 773-08
Polisvoorwaarden 795-09

Alleen arbeidsgeschikte werknemers verzekerd
Het is pas mogelijk een werknemer aan te melden als hij minimaal vier weken aaneengesloten de
werkzaamheden uitvoert zoals deze in zijn contract staan. Werknemers die nieuw in dienst komen,
kunt u ook aanmelden. Zij moeten dan op de eerste werkdag volledig de contractueel overeengekomen
werkzaamheden uitvoeren. Ook mag hij geen uitkering ontvangen van de WIA of de WAO (Wet op de
arbeidsongeschiktheidsverzekering).
Betaling
In welke termijnen wilt u betalen? Per

 jaar
 half jaar* (2,2% opslag)

 kwartaal* (3,7% opslag)
 maand* (4,5% opslag)

* Alleen mogelijk als u kiest voor automatische incasso.

Automatische incasso
 Nee
 Ja. Vul dan hieronder uw gegevens in.
Als u voor automatische incasso kiest, dan schrijven wij de premie voor deze verzekering direct af.
Rekeningnummer IBAN
Op naam van
Ondergetekende geeft toestemming aan Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. om de
premie voor de aangevraagde verzekering af te schrijven van bovenstaand rekeningnummer. De
machtiging geldt totdat ondergetekende deze opzegt.
Handtekening

Bent u het niet eens met de afschrijving? U heeft acht weken de tijd om bij uw bank het betaalde bedrag
terug te laten storten.

Voorkoming misbruik verzekering
Wij kunnen een uitkering weigeren als blijkt dat de verzekerde werknemer na indiensttreding of na de start
van de verzekering het werk (deels) heeft gestaakt. Dit terwijl bij de start van de verzekering al was te
verwachten dat hij binnen zes maanden (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zou raken.
Had de verzekerde werknemer direct voor de start van deze verzekering al meer dan zes maanden een
soortgelijke verzekering? Dan keren we uit. Maar had hij bijvoorbeeld vier maanden direct voor de start
een soortgelijke verzekering? En is hij binnen twee maanden na het afsluiten arbeidsongeschikt geraakt?
En was dat te verwachten vóór het afsluiten van de verzekering? Dan kunnen we de uitkering weigeren.
Voorgeschiedenis
De volgende vragen gaan over uw voorgeschiedenis, die van uw bedrijf of die van eventuele andere (rechts)personen
die betrokken zijn bij de verzekering. Het gaat hierbij over de afgelopen acht jaar.
Vraagt u de verzekering aan voor een rechtspersoon, zoals een B.V.? Beantwoord de vragen dan ook voor de statutair
directeur(en), de bestuurder(s) en/of de aandeelhouders met een belang van 33,3% of meer.
U bent als aanvrager van deze verzekering verplicht om alle vragen op dit formulier eerlijk en volledig te beantwoorden.
Niet alleen voor uzelf, maar ook voor andere betrokken (rechts)personen. U beantwoordt de vragen dus op basis van
wat u zelf weet en wat andere betrokken (rechts)personen weten. U bent hier eindverantwoordelijk voor, ook als een
ander de vragen namens u invult.
1. Heeft u of hebben andere betrokken
 Nee
(rechts)personen schade veroorzaakt of
 Ja, namelijk:
schade geleden door gebeurtenissen die
_____________________________________________________
worden gedekt door de aangevraagde
_____________________________________________________
verzekering?
☐ Nee. Ga door naar vraag 5.

3.

Bent u of zijn andere betrokken
(rechts)personen ooit geweigerd door
een andere verzekeraar? Of heeft een
andere verzekeraar ooit een verzekering
stopgezet of andere gewijzigde
voorwaarden gesteld?
Om wat voor soort verzekering ging het?

4.

Bij welke verzekeringsmaatschappij?

_____________________________________________________

5.

Bent u of zijn andere betrokken
rechts)personen op wat voor manier dan
ook in aanraking geweest met politie of
justitie in verband met (verdenking van)
het plegen van een misdrijf?

 Nee
 Ja, namelijk voor
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

2.

☐ Ja

_____________________________________________________

Met ‘plegen’ bedoelen wij ook medeplegen en medeplichtigheid. Met ‘misdrijf’ bedoelen wij alleen de strafbare feiten die
wettelijk als misdrijf worden aangemerkt. Het gaat dan meestal om zwaardere delicten die bij veroordeling tot een
strafblad leiden. Verkeersovertredingen vallen daar meestal niet onder.
Antwoord onjuist of onvolledig?
Op basis van uw antwoorden maken wij een inschatting van het te verzekeren risico. Als na het sluiten van de
overeenkomst blijkt dat één of meer vragen onjuist of onvolledig zijn beantwoord, dan kan dit gevolgen hebben. U heeft
dan bijvoorbeeld geen recht op een uitkering of wij verminderen uw uitkering.
Heeft u de vragen met opzet onjuist of onvolledig beantwoord om ons te misleiden? Dan mogen wij de verzekering
opzeggen. Dat geldt ook als wij de verzekering niet zouden hebben gesloten als u de juiste informatie zou hebben
gegeven.

Privacy
Wij gebruiken uw gegevens voor overeenkomsten, statistische analyse, marketingactiviteiten, ter voorkoming van
fraude en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Wij gebruiken de gegevens van uw werknemers alleen voor de vaststelling van het recht op uitkering, het regelen
van ondersteuning bij re-integratie, statistische analyse en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Om een verantwoord acceptatie- en schaderegeling beleid te voeren, kunnen wij bovendien uw
persoonsgegevens raadplegen bij de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) in Zeist. Deze stichting bewaart
verzekeringsgegevens voor verzekeraars en gevolmachtigd agenten. Wij kunnen daar ook een gemelde schade in
het systeem laten opnemen. Hiervoor geldt het privacyrecht van de Stichting CIS. Meer informatie vindt u op
www.stichtingcis.nl.
Klachtenregeling
Als u een klacht heeft over de uitvoering van de verzekering, dan kunt u die sturen naar de Nationale-Nederlanden
Klachtendesk, postbus 93604, 2509 AV Den Haag. Of kijk op www.nn.nl.
Nederlands recht
Op alle verzekeringsovereenkomsten die worden gesloten met Nationale-Nederlanden Schadeverzekering
Maatschappij N.V. geldt Nederlands recht.
Akkoord met voorwaarden
Met de ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met de (polis)voorwaarden. Deze vindt u op www.nn.nl en u
kunt ze bij ons opvragen. U krijgt de polis toegestuurd, zodra wij uw aanvraag hebben geaccepteerd.
Uw handtekening
Met de ondertekening van dit formulier verklaar ik dat ik de vragen op dit formulier eerlijk en volledig heb
beantwoord.
Naam aanvrager

Plaats

Datum

Handtekening

Alleen volledig ingevulde en ondertekende akkoordverklaringen kunnen wij in behandeling nemen.

