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Art. 1 Uitkering voor het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid
A
Uitkering wanneer recht bestaat op uitkering WAZ
Als de verzekerde arbeidsongeschikt is volgens art. 5 van
de aanvullende algemene voorwaarden arbeidsongeschiktheidverzekering voorziet deze verzekering in een uitkering
wegens arbeidsongeschiktheid indien verzekerde in verband met de wachttijd voor de WAZ van 52 weken nog
geen recht op een uitkering heeft krachtens de WAZ.
Indien er sprake is van toename van arbeidsongeschiktheid en voor de WAZ geldt voor deze toename ook een
wachttijd, dan heeft verzekerde gedurende deze wachttijd
recht op uitkering krachtens deze verzekering.
B
Uitkering wanneer geen recht bestaat op uitkering WAZ
Als verzekerde geen arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgt
krachtens de WAZ, geeft deze verzekering recht op uitkering gedurende een aaneengesloten periode van arbeidsongeschiktheid van maximaal 52 weken. Perioden van
arbeidsongeschiktheid die elkaar opvolgen met tussenpozen van minder dan vier weken worden samengeteld. Bij
het vaststellen van de periode van 52 weken resp. vier
weken tellen perioden, waarin een uitkering in verband
met zwangerschap of bevalling op grond van artikel 3:18,
eerste lid of 3:19 van de Wet arbeid en zorg wordt genoten, niet mee.
C
Eigen risico
De onder A en B genoemde termijnen gelden met inachtneming van de eigen risicotermijn die op het polisblad
staat vermeld.
Art. 2 Uitkering bij zwangerschap en bevalling
In aanvulling op de artikelen 2 en 5 van de aanvullende
algemene voorwaarden arbeidsongeschiktheidsverzekering geeft deze verzekering voor de vrouwelijke verzekerde
recht op een uitkering bij zwangerschap en bevalling
gedurende een periode van 16 weken onder aftrek van de
eigen risicotermijn.
Deze uitkering is een aanvulling op de WAZ-uitkering bij
zwangerschap en bevalling.
Verzekerde heeft alleen recht op de uitkering indien aan de
volgende voorwaarden is voldaan:
- de vermoedelijke datum van bevalling ligt tenminste
2 jaar na de ingangsdatum van de verzekering en
- zowel het eerste- als het na-eerste jaarsrisico zijn
verzekerd en
- de zwangerschap heeft tenminste 28 weken geduurd.
Verzekerde moet de uitkering tenminste drie maanden
voor de vermoedelijke datum van bevalling aanvragen met
een verklaring van de behandelende arts of verloskundige,
waarin de vermoedelijke datum van bevalling is vermeld.
Verzekerde heeft de keuze wanneer de uitkering in moet
gaan, te weten vier of zes weken voor de vermoedelijke
datum van bevalling. Als de bevalling eerder plaatsvindt
gaat de uitkering in op de dag van bevalling.
Als er op enig moment recht bestaat op deze uitkering en
verzekerde ontvangt reeds een uitkering i.v.m. arbeidsongeschiktheid, wordt de totale uitkering tijdens de zwangerschaps-/bevallingsuitkering gebaseerd op 100% van het
verzekerde jaarbedrag.
Art. 3 Uitkering bij het verlenen van zorg aan de partner en
inwonende kinderen
A
In aanvulling op de artikelen 2 en 5 van de aanvullende
algemene voorwaarden arbeidsongeschiktheid heeft de
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verzekerde bij een levensbedreigende ziekte of een ongeneeslijke ziekte met terminaal lijden van de partner of één
van de inwonende kinderen die verzorging behoeven en
hiervoor afhankelijk zijn van de feitelijke verzorging van de
verzekerde recht op een uitkering.
De nadere voorwaarden voor deze uitkering zijn:
het verzekerd jaarbedrag voor het eerste jaarsrisico, doch
maximaal het wettelijk minimumloon, is de basis voor deze
uitkering;
het vaststellen van een levensbedreigende of een ongeneeslijke ziekte met terminaal lijden is ter beoordeling aan
onze medisch adviseur en verzekerde is verplicht daartoe
onze medisch adviseur alle informatie te verstrekken, dan
wel onze medisch adviseur te machtigen deze informatie
bij de behandelende artsen op te vragen;
de maximale uitkeringstermijn voor deze uitkering
bedraagt twee maanden per gebeurtenis per jaar;
op deze uitkering is de eigen risicotermijn niet van toepassing;
het recht op uitkering bestaat alleen indien zowel het eerste jaarsrisico en het na-eerste jaarsrisico op deze polis
zijn verzekerd;
geen recht op uitkering bestaat indien verzekerde bij het
aanvragen van de uitkering voor het verlenen van zorg
arbeidsongeschikt is.

Art. 4 Eigen risicotermijn
Dit is de periode waarover geen recht bestaat op uitkering.
Deze termijn begint op de dag volgend op de dag dat verzekerde een bevoegd arts heeft geconsulteerd en deze
arbeidsongeschiktheid heeft geconstateerd.
De eigen risicotermijn is niet van toepassing voor perioden
van arbeidsongeschiktheid die elkaar opvolgen met tussenpozen van minder dan 4 weken.
Art. 5 Wat is de omvang van de uitkering?
A
Omvang uitkering
Met inachtneming van het elders in deze polis bepaalde
bedraagt de uitkering bij een mate van arbeidsongeschiktheid van:
25 tot 35 % : 30 % van het verzekerd jaarbedrag;
35 tot 45 % : 40 % van het verzekerd jaarbedrag;
45 tot 55 % : 50 % van het verzekerd jaarbedrag;
55 tot 65 % : 60 % van het verzekerd jaarbedrag;
65 tot 80 % : 75 % van het verzekerd jaarbedrag;
80 t/m 100 % : 100 % van het verzekerd jaarbedrag.
Bij het aangaan van de verzekering heeft u kunnen kiezen vanaf welk percentage arbeidsongeschiktheid (25,
55 of 80%) de uitkering moet ingaan. Dit percentage
staat op het polisblad vermeld.
B

Toename arbeidsongeschiktheid
Indien de arbeidsongeschiktheid gedurende de uitkeringsperiode van het na-eerste jaarsrisico toeneemt en de verzekerde in verband met een wachttijd bedoeld in de WAZ,
ingevolge deze wet geen recht op een verhoogde uitkering
kan doen gelden, bestaat gedurende deze wachttijd voor
de mate waarin de arbeidsongeschiktheid is toegenomen
recht op uitkering krachtens het eerste jaarsrisico. Van het
verzekerd jaarbedrag krachtens het eerste jaarsrisico
wordt alsdan uitgekeerd een percentage gelijk aan het
verschil tussen het uitkeringspercentage volgens de in lid
A opgenomen tabel bij de nieuwe mate van arbeidsongeschiktheid en dat behorende bij de oorspronkelijke mate
van arbeidsongeschiktheid.

