Polisvoorwaarden 795-09

WGA-Hiaat
Inkomenscompensatie
Meerjarig
Deze voorwaarden vormen een aanvulling op de Algemene Polisvoorwaarden van de door
verzekeringnemer bij de maatschappij gesloten WGA-Hiaatverzekering Aanvullingszekerheid
Uitgebreid, nummer 773-08.

Artikel 1 Omvang van de dekking

Artikel 4 Aanvang van de uitkering

Deze verzekering heeft tot doel een periodieke uitkering
te verlenen gedurende maximaal de overeengekomen
en op het polisblad weergegeven uitkeringsduur aan de
verzekerde van wie door het UWV is bepaald dat hij op de
eerste dag na afloop van de wachttijd voor de WIA vanaf
15% tot 35% arbeidsongeschikt is en daardoor geen recht
heeft op een WIA-uitkering.

De uitkering vangt aan op de eerste dag van de maand
volgend op de maand waarin de wachttijd voor de WIA
afloopt.

Artikel 2 Wachttijd voor de WIA
Onder de wachttijd voor de WIA wordt verstaan de
wachttijd van 104 weken, gerekend vanaf de eerste
ziektedag, rekening houdend met de samentelling van
ziekteperioden. Indien de wachttijd is verlengd op grond
van het bepaalde in Hoofdstuk 3 van de WIA wordt die
verlengde wachttijd in aanmerking genomen.

Artikel 3 Hoogte van de uitkering
De uitkering wordt vastgesteld op basis van de formule
(A * B) * C waarbij:
A: is het arbeidsongeschiktheidspercentage;
B: is het vroegere maandloon;
C: is het overeengekomen en op het polisblad
weergegeven dekkingspercentage.

Artikel 5 Einde van de uitkering
Naast de gevallen vermeld onder einde van de uitkering
in de Algemene Polisvoorwaarden eindigt de uitkering
eveneens:
– op de eerste dag van de maand volgende op die
waarin de verzekerde niet langer vanaf 15% tot 35%
arbeidsongeschikt is;
– op de eerste dag van de maand volgende op die waarin
de verzekerde recht krijgt op een WIA-uitkering;
– als de overeengekomen en op het polisblad vermelde
uitkeringsduur, na het einde van de wachttijd voor de
WIA, is verstreken.

Artikel 6 Betaling van de uitkering
De uitbetaling van de uitkering zal voorzover mogelijk
aan het einde van iedere kalendermaand plaatsvinden,
zo spoedig mogelijk na ontvangst van alle noodzakelijke
gegevens.

Artikel 7 Herleving recht op uitkering
Indien het recht op uitkering is geëindigd, herleeft het
recht op uitkering met ingang van de eerste dag van de
maand volgende op die waarin de verzekerde blijkens de
beoordeling door het UWV opnieuw vanaf 15% tot 35%
arbeidsongeschikt wordt geacht en geen recht meer heeft
op een WIA-uitkering.
Herleving kan niet meer plaatsvinden als de
overeengekomen en op het polisblad vermelde
uitkeringsduur, na het einde van de wachttijd van de WIA,
is verstreken.

Artikel 8 Hernieuwd recht op uitkering
Een verzekerde die een uitkering heeft ontvangen en
niet in aanmerking komt voor herleving van het recht op
uitkering kan alleen opnieuw aanspraak maken op een
uitkering als deze verzekerde opnieuw de wachttijd voor
de WIA heeft doorgemaakt.

Artikel 9 Ziek bij aanvang van de verzekering
Geen recht op uitkering bestaat indien de eerste
dag van de wachttijd voor de WIA is gelegen vóór de
datum waarop de aanvullende verzekering voor de
desbetreffende werknemer is ingegaan.

Artikel 10 Geheel of gedeeltelijk
arbeidsongeschikt bij einde van de
verzekering

van de Algemene Polisvoorwaarden. De verzekeringnemer
dient daartoe voor de deelnemers aan deze aanvullende
dekking een aparte opgave als bedoeld in artikel 5.2 te
verstrekken.

Artikel 12 Premievrije periode
Vanaf de eerste dag van de maand waarin de verzekerde
de leeftijd van 63 jaar bereikt, is voor die verzekerde geen
premie meer verschuldigd.

Artikel 13 Deelnemers
De verzekeringnemer is verplicht al zijn werknemers die
aan deze verzekering deelnemen bij de maatschappij aan
te melden, op de wijze zoals vermeld in Hoofdstuk 9 van de
Algemene Polisvoorwaarden.

Artikel 14 Individuele voortzetting
In tegenstelling tot het vermeldde in artikel 9.4 van
voorwaarden 704-05, is er geen recht op individuele
voortzetting voor de WGA-Hiaat Inkomenscompensatie
Meerjarig.

Den Haag, juli 2009
Nationale-Nederlanden Schadeverzekering
Maatschappij N.V.

a. Indien de verzekering wordt beëindigd, geschiedt zulks
onverminderd de rechten ter zake van reeds ingetreden
ziekte of arbeidsongeschiktheid, met dien verstande dat:
– onder de WIA wordt verstaan de desbetreffende
wet zoals deze onmiddellijk vóór de datum van de
beëindiging gold;
– de verplichtingen, zoals vermeld in Hoofdstuk 4,
Schade van de Algemene Polisvoorwaarden van
de WGA-Hiaat Verzekering, onverminderd van
toepassing blijven zolang er voor verzekerde uit
hoofde van deze verzekering recht op uitkering
bestaat.
b. Geen recht op uitkering bestaat als de eerste ziektedag
of de eerste dag van de voor de WIA in acht genomen
wachttijd ligt na het einde van de verzekering of na het
beëindigen van de deelname aan deze verzekering.

Artikel 11 Premie
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Het premiepercentage over de verzekerde loonsom wordt
vastgesteld op dezelfde wijze als is bepaald in Hoofdstuk 5

WGA-Hiaat Inkomenscompensatie Meerjarig | Polisvoorwaarden 795-09

2

