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Art. 1 Omschrijving van de dekking
A
Keuringshiaat
Wanneer en zolang de verzekerde recht heeft op een uitkering ingevolge het na-eerste jaarsrisico en de verzekerde door de bevoegde uitvoeringsinstelling door het toepassen van het criterium gangbare arbeid in een lagere
arbeidsongeschiktheidklasse is ingedeeld dan voor het naeerste jaarsrisico, bestaat er recht op uitkering krachtens
de WAZ-aanvulling.
B
Inkomenshiaat
Wanneer en zolang de verzekerde recht heeft op een uitkering ingevolge het na-eerste jaarsrisico en de bevoegde
uitvoeringsinstelling vermindert de maximale WAZ-uitkeringsgrondslag in verband met het winstinkomen van verzekerde bestaat recht op uitkering krachtens de WAZ-aanvulling.
C
Speciale voorwaarde voor uitkering
Er bestaat uitsluitend recht op een uitkering indien:
1 verzekerde verzekerd is op grond van de WAZ en een
WAZ-uitkering heeft aangevraagd en de beslissing van de
uitvoeringsinstelling aan ons kenbaar heeft gemaakt en
2 zolang de verzekerde recht heeft op een uitkering volgens
het na-eerste jaarsrisico.
Art. 2 Aanvullende bepalingen omtrent het vaststellen van de
uitkering
A
Het verzekerd jaarbedrag
Het verzekerd jaarbedrag voor de WAZ-aanvulling is gelijk
aan 70% van de maximale WAZ-grondslag (het wettelijk
minimumloon) verhoogd met 8% vakantietoeslag zoals die
is op het moment dat het uitkeringsrecht krachtens deze
verzekering als omschreven in artikel 1 ingaat. Het aldus
op het moment van de uitkering vastgestelde verzekerd
jaarbedrag geldt zolang de arbeidsongeschiktheid in de
zin van deze verzekering en/of de WAZ voortduurt, met
een onderbreking van maximaal 4 weken.
B
Vaststellen van het uitkeringspercentage keuringshiaat
Indien er een verschil is tussen het door ons en het door
de uitvoeringsinstelling vastgestelde arbeidsongeschiktheidspercentage, dan is het uitkeringspercentage voor de
WAZ-aanvulling gelijk aan het verschil tussen de uitkeringspercentages volgens onderstaande tabel.
Percentage arbeidsongeschiktheid
Van 80 tot en met 100%
Van 65 tot
80%
Van 55 tot
65%
Van 45 tot
55%
Van 35 tot
45%
Van 25 tot
35%

Uitkeringspercentage
100%
75%
60%
50%
40%
30%

Toelichting: Volgens Avéro Achmea bedraagt het
arbeidsongeschiktheidspercentage 70%. Hierbij hoort
een uitkeringspercentage van 75%. Volgens de uitvoeringsinstelling bedraagt het arbeidsongeschiktheidspercentage 45%. Hierbij hoort een uitkeringspercentage van 50%. Het verschil tussen beide uitkeringspercentages is het uitkeringspercentage voor het keuringshiaat.
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Vaststellen van het uitkeringspercentage inkomenshiaat
Het verschil tussen de uitkeringen voor en na de vermindering, uitgedrukt in een percentage van het op dat
moment geldende verzekerd jaarbedrag, is de basis voor
de uitkering.
Einde van de uitkering
In aanvulling op het bepaalde in artikel 16 en 17 van de
aanvullende algemene voorwaarden eindigt de uitkering
van de WAZ-aanvulling ook zodra de omstandigheden als
gedefinieerd in artikel 1 zich niet meer voordoen.
Wijziging WAZ-rechten met terugwerkende kracht
Als de bevoegde uitvoeringsinstelling de WAZ-uitkering
met terugwerkende kracht herziet, herzien wij, indien van
toepassing, ook de uitkering krachtens deze dekking met
terugwerkende kracht. Dit kan leiden tot terugvordering
van (een deel van) de verleende uitkeringen of, mits verzekerde en u aan alle verplichtingen hebben voldaan, tot een
aanvullende uitkering.

Art. 3 Aanvullende verplichtingen bij arbeidsongeschiktheid
In aanvulling op het bepaalde in art. 7 van de aanvullende
algemene voorwaarden arbeidsongeschiktheidsverzekering bent u c.q. de verzekerde verplicht:
1 binnen een maand na ontvangst van de WAZ-beschikking
op grond waarvan u meent aanspraak te maken op een
uitkering krachtens de WAZ-aanvulling dit aan ons te melden onder overlegging van deze WAZ-beschikking;
2 toe- of afname van de arbeidsongeschiktheid steeds
direct aan de bevoegde uitvoeringsinstelling te melden en
eigener beweging elke beschikking van de uitvoeringsinstelling, die het recht op uitkering zou kunnen beïnvloeden, binnen 1 maand aan ons toe te sturen;
3 volledig mee te werken als wij, namens verzekerde,
beroep willen instellen tegen een besluit van de bevoegde
uitvoeringsinstelling, onder meer door het verstrekken van
de benodigde machtigingen en door mee te werken aan
daartoe noodzakelijk medisch of ander onderzoek;
4 ons, indien wij daarom vragen, te machtigen bij de
bevoegde uitvoeringsinstelling, op grond van het inzagerecht, een afschrift van het volledige WAZ-dossier op te
vragen. De kosten die de uitvoeringsinstelling daarvoor in
rekening brengt, komen voor onze rekening.

Art. 4 Jaarlijks aanpassen van het verzekerd jaarbedrag
Op het polisblad is geen verzekerd jaarbedrag opgenomen.
Het verzekerd jaarbedrag is afhankelijk van het minimumloon (zie art 2 lid A). Zolang de verzekerde arbeidsgeschikt
is, vindt jaarlijks aanpassing plaats van het verzekerd jaarbedrag. De aanpassing geschiedt op basis van de wijziging
van het minimumloon in het voorafgaande jaar.
Art. 5 Jaarlijks aanpassen van de premie
Onverminderd hetgeen verder is overeengekomen over
aanpassen van de premie, wordt de premie voor de WAZaanvulling jaarlijks op de hoofdpremievervaldatum aangepast op basis van de wijziging van het minimumloon.
Art. 6 Restitutie in verband met arbeidsongeschiktheid
Indien, conform de algemene voorwaarden, recht bestaat
op restitutie van premie, geldt dit in gelijke mate voor de
premie die voor de WAZ-aanvulling is betaald.
Art. 7 Recht op uitkering na beëindiging van de WAZ-aanvulling
Indien de WAZ-aanvullingverzekering wordt beëindigd,
geschiedt zulks onverminderd de rechten op een krachtens deze rubriek ingegane uitkering.

