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1 Begripsomschrijvingen
1.1 Verzekeringnemer
De werkgever die de verzekeringsovereenkomst met
De Amersfoortse heeft gesloten.
1.2 Verzekerde
De werknemer die op de eerste dag van arbeidsongeschiktheid als bedoeld in art. 19 van de Ziektewet, bij
verzekeringnemer in dienstbetrekking werkzaam is en op
grond daarvan verzekerd is ingevolge de WAO, alsmede
de arbeidsongeschikte ex-werknemer die op de eerste
dag van arbeidsongeschiktheid bij verzekeringnemer in
dienstbetrekking werkzaam was en op grond daarvan
verzekerd was ingevolge de WAO.
1.3 De Amersfoortse
De NV Amersfoortse Algemene Verzekering Maatschappij
gevestigd te Amersfoort.
1.4 Loonsom
Het totaal aan salarissen waarover verzekeringnemer de
gedifferentieerde premie als bedoeld in artikel 78, WAO is
verschuldigd.
1.5 WAO
Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.
1.6 Gemiddelde landelijke WAO-premie
De in een percentage van het loon uitgedrukte premie als
bedoeld in artikel 78 lid 2, sub b van de WAO.
1.7 Gedifferentieerde WAO-premie
De in een percentage van het loon uitgedrukte premie als
bedoeld in artikel 78 van de WAO.
1.8 WAO-premieverhoging
De door verzekeringnemer verschuldigde
gedifferentieerde WAO-premie die als gevolg van
arbeidsongeschiktheidslasten in het kader van de WAO,
boven het niveau van de landelijk gemiddelde WAOpremie uitkomt.
1.9 Uvi
Uitvoeringsinstelling zoals bedoeld in de Organisatiewet
Sociale Verzekeringen 1997.
1.10 Arbodienst
Een deskundige dienst als bedoeld in artikel 17 lid 1 sub c
van de arbeidsomstandighedenwet.
1.11 Premievoet
De premie als percentage van de WAO-loonsom.
1.12 Arbeidsongeschiktheid
Arbeidsongeschiktheid in de zin van de WAO, zoals deze

wordt vastgesteld door de bevoegde uvi. De eerste dag
van arbeidsongeschiktheid is de dag waarop de werknemer door ongeval, ziekte of gebrek niet in staat is de
tussen hem en de werkgever overeengekomen arbeid te
verrichten.
2 Strekking van de verzekering
Deze verzekering heeft als doel uitkering te verstrekken
indien de werkgever geconfronteerd wordt met een WAOpremieverhoging als gevolg van arbeidsongeschiktheidslasten die in de verzekerde periode zijn ontstaan. Dit met
inachtneming van alle in deze voorwaarden voorkomende
bepalingen.
3 Grondslag van de verzekering
De door de verzekeringnemer, respectievelijk de
verzekerde aan De Amersfoortse verstrekte opgaven en
gedane verklaringen vormen de grondslag van de
verzekeringsovereenkomst en worden geacht daarmee
één geheel uit te maken. Ingeval voornoemde opgaven en
verklaringen in enig opzicht verkeerd of onwaarachtig
blijken te zijn, alsmede ingeval van verzwijging van aan de
verzekeringnemer of de verzekerde bekende
omstandigheden als bedoeld in de betreffende wettelijke
bepalingen, heeft De Amersfoortse het recht zich op
vernietigbaarheid van de overeenkomst te beroepen.
4 Aanbieding en aanvaarding van verzekerden
De verzekeringnemer is verplicht alle bij haar in loondienst
zijnde werknemers ter verzekering aan te melden bij
De Amersfoortse. De Amersfoortse verbindt zich de
verzekerden te aanvaarden.
5 Jaarlijkse aanpassing en administratie
5.1 Het premiepercentage voor deze verzekering wordt bij
aanvang van de verzekering vastgesteld door
De Amersfoortse aan de hand van de verzekerde
loonsom, het aantal verzekerden, de leeftijdsopbouw en
de beroepswerkzaamheden van de verzekerde
werknemers. Vervolgens blijft het premiepercentage
gedurende de contractsduur ongewijzigd tenzij de hoogte
van de gemiddelde WAO-premie als gevolg van een
besluit door de hiertoe bevoegde instanties afwijkt van de
in artikel 5.2 genoemde percentages.
5.2 Het premiepercentage als bedoeld in artikel 5.1 is
mede gebaseerd op de geprognotiseerde gemiddelde
WAO-premies in de jaren 2001 van 1,74%, 2002 van
2,13% en in 2003 van 2,32%.
5.3 Het premiepercentage kan eveneens gedurende de
contractsduur gewijzigd worden indien de loonsom van
verzekeringnemer de grens van kleine of grote werkgever,
als omschreven in het Besluit premiedifferentiatie WAO
(Staatsblad 1997-338), wordt overschreden of de sector
waarin de verzekeringnemer is ingedeeld, wordt
gewijzigd.
5.4 Jaarlijks wordt er per 1 januari een voorschotpremie in
rekening gebracht aan de hand van de verzekerde
loonsom per 1 januari van dat jaar. Mutaties in de
loonsom gedurende de loop van het jaar worden niet
tussentijds verwerkt. Na afloop van het verzekeringsjaar
zal op basis van de daadwerkelijk verloonde som in het
afgelopen jaar en op basis van het overeengekomen
premiepercentage naverrekening van premie
plaatsvinden.
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6 Omvang van de dekking
6.1 Bij verhoging van de WAO-differentiatiepremie die het
gevolg is van arbeidsongeschiktheidslasten die in de
verzekerde periode zijn ontstaan, verleent deze
verzekering een uitkering ter grootte van het verschil
tussen de gedifferentieerde WAO-premie en de
gemiddelde WAO-premie. Dit met inachtneming van alle
in deze voorwaarden voorkomende bepalingen.
6.2 De grootte van de uitkering is het verschil tussen de
gedifferentieerde WAO-premie boven het niveau van de
landelijk gemiddelde WAO-premie.
6.3 Boetes die door de uvi worden opgelegd in verband
met het niet of niet tijdig betalen van de verschuldigde
WAO-premies of om andere redenen opgelegde boetes
komen niet voor vergoeding in aanmerking.
6.4 Indien de verzekering door verzekeringnemer wordt
opgezegd per contractsvervaldatum, blijft het recht op
uitkering gehandhaafd, mits de verhoging van de premie
verband houdt met arbeidsongeschiktheidslasten die in de
verzekerde periode zijn ontstaan. Het recht op uitkering
eindigt in ieder geval drie jaar nadat de verzekering per
contractsvervaldatum werd beëindigd.
7 Vaststelling van de uitkering
7.1 De omvang van de uitkering en de periode waarvoor
deze zal gelden worden door De Amersfoortse vastgesteld aan de hand van gegevens van de uvi waarbij
verzekeringnemer is aangesloten. Indien de uvi de
verschuldigde WAO-premie herziet, nadat de uitkering
door De Amersfoortse is vastgesteld, is verzekeringnemer
verplicht dit onmiddellijk te melden aan De Amersfoortse.
Vervolgens zal de uitkering door De Amersfoortse worden
herzien. De Amersfoortse zal verzekeringnemer zo
spoedig mogelijk na ontvangst van alle noodzakelijke
gegevens informeren over deze herziening.
7.2 Het recht op uitkering vervalt indien niet binnen twee
jaar na ontstaan van de stijging van de gedifferentieerde
WAO-premie hiervan melding is gemaakt.
8 Verplichtingen van verzekeringnemer
8.1 Verzekeringnemer is verplicht na afloop van ieder
verzekeringsjaar een opgave te doen van het aantal
verzekerde werknemers dat in het afgelopen
verzekeringsjaar in aanmerking is gekomen voor een
WAO-uitkering.
8.2 Verzekeringnemer is verplicht alle gegevens te
verstrekken die De Amersfoortse naar haar oordeel nodig
heeft om de uitkering te kunnen vaststellen en indien
De Amersfoortse dit noodzakelijk acht, de uvi te
machtigen informatie aan De Amersfoortse te verstrekken.
8.3 Verzekeringnemer is verplicht zich voor de
begeleiding en reïntegratie van arbeidsongeschikte
werknemers bij te laten staan door een gecertificeerde
arbodienst en voorts al het mogelijke te doen om het
herstel en/of reïntegratie van de verzekerde te bevorderen
en alles na te laten wat dit herstel en/of deze reïntegratie
kan belemmeren.
8.4 Indien verzekeringnemer de hierboven vermelde
verplichtingen niet nakomt, vervalt het recht op uitkering.
8.5 Verzekeringnemer is verplicht De Amersfoortse per
omgaande te informeren indien de uvi het bedrijf
toestemming heeft gegeven eigenrisicodrager te worden.
9 Premiebetaling
9.1 De verzekeringnemer dient de premie en kosten
vooruit te betalen uiterlijk op de dertigste dag nadat deze
verschuldigd worden.

9.2 Indien de betaling vervolgens niet binnen deze termijn
van dertig dagen heeft plaatsgevonden zal door
De Amersfoortse de dekking worden opgeschort.
Gedurende deze periode kan de verzekering door
De Amersfoortse op ieder moment worden opgezegd.
De verzekeringnemer blijft verplicht de tot de beëindiging
van de verzekering verschuldigde premie en kosten te
voldoen.
9.3 Geen recht op vergoeding van WAO-premieverhoging
bestaat indien de aan deze WAO-premieverhoging ten
grondslag liggende arbeidsongeschiktheid van een
verzekerde is ontstaan in de periode dat deze verzekering
geschorst was.
9.4 De dekking wordt weer van kracht op de dag volgend
op die waarop het verschuldigde bedrag en kosten door
De Amersfoortse zijn ontvangen.
9.5 De Amersfoortse heeft de bevoegdheid de door haar
verschuldigde uitkeringen aan verzekeringnemer te
verrekenen met openstaande premietermijnen na
verlopen van genoemde termijn.
9.6 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke
door De Amersfoortse worden gemaakt ter incasso van de
achterstallige premietermijnen en de daarop betrekking
hebbende wettelijke renten, komen voor rekening van de
verzekeringnemer.
10 Wijzigingen
10.1 Verzekeringnemer is verplicht zo spoedig mogelijk na
afloop van ieder verzekeringsjaar, doch uiterlijk voor een
april:
10.1.1 een opgave te verstrekken van de definitieve
loonsom over het afgelopen verzekeringsjaar, alsmede
indien De Amersfoortse hierom vraagt, een nadere
specificatie hiervan;
10.1.2 een opgave te verstrekken van het
personeelsbestand per een januari van het nieuwe
verzekeringsjaar;
10.1.3 de door de uvi afgegeven beschikking of
premienota te verstrekken waaruit blijkt dat verzekeringnemer als kleine of grote werkgever wordt aangemerkt,
alsmede het vastgestelde gedifferentieerde WAOpremiepercentage voor het nieuwe jaar.
10.1.4 Indien verzekeringnemer de hierboven genoemde
verplichtingen niet nakomt, behoudt De Amersfoortse zich
het recht voor de dekking van de verzekering op te
schorten met ingang van 1 januari van het jaar waarin de
gegevens aangeleverd hadden moeten worden.
De dekking wordt weer van kracht zodra de gegevens
ontvangen zijn.
10.2 Verzekeringnemer is verplicht De Amersfoortse
zo spoedig mogelijk te informeren indien:
10.2.1 de bedrijfsvoering ingrijpend wijzigt, door
bijvoorbeeld acquisitie of het afstoten van bedrijfsonderdelen en/of door het gaan uitvoeren van nieuwe
bedrijfsactiviteiten die in belangrijke mate afwijken van de
bestaande werkzaamheden en die tot een duidelijk
verhoogd risico op arbeidsongeschiktheid leiden;
10.2.2 verzekeringnemer met een andere onderneming
fuseert;
10.2.3 verzekeringnemer verandert van uvi onder opgave
van naam, adres en aansluitingsnummer van de nieuwe
uvi;
10.2.4 verzekeringnemer van Arbodienst verandert onder
opgave van naam, adres en registratienummer van de
nieuwe Arbodienst;
10.2.5 verzekeringnemer zijn activiteiten zodanig wijzigt
dat hij wordt ingedeeld in een andere sector of ander
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sectoronderdeel als omschreven in artikel 51 van de
Organisatiewet Sociale Verzekeringen 1997;
10.2.6 verzekeringnemer surséance van betaling heeft
aangevraagd of in staat van faillissement is komen te
verkeren.
10.2.7 In al deze gevallen heeft De Amersfoortse het recht
de premie en/of voorwaarden van deze verzekering te
herzien of de verzekering te beëindigen.
11 Duur en einddatum van de verzekering
11.1 De verzekering is aangegaan tot de op het polisblad
vermelde einddatum en wordt telkens voor de op het
polisblad vermelde periode stilzwijgend verlengd, tenzij de
verzekeringnemer de verzekering heeft opgezegd. Deze
opzegging dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een termijn van ten minste drie maanden.
11.2 De Amersfoortse heeft het recht de verzekering
tussentijds te beëindigen indien verzekeringnemer:
11.2.1 de verplichtingen voortvloeiende uit deze
overeenkomst en uit relevante wet- en regelgeving niet
nakomt en daarmee de belangen van De Amersfoortse
schaadt;
11.2.2 surséance van betaling aanvraagt;
11.2.3 in staat van faillissement komt te verkeren.
11.3 De Amersfoortse heeft het recht de premies en de
voorwaarden te herzien, indien de WAO en/of andere
sociale verzekeringswetgeving of fiscale wetgeving
dusdanig wordt gewijzigd dat hierdoor de mogelijke
uitkeringsplicht van De Amersfoortse wordt geraakt.
11.4 Behoudens de in deze voorwaarden genoemde
gevallen is de verzekering van de zijde van
De Amersfoortse onopzegbaar.
12 Uitsluitingen
12.1 Geen uitkering wordt verleend voor de WAOpremieverhoging waarvoor de daaraan ten grondslag
liggende arbeidsongeschiktheid, is ontstaan, bevorderd of
verergerd door:
12.1.1 opzet of grove schuld van de verzekeringnemer of
van een andere bij de uitkering belanghebbende;
12.1.2 hetzij direct, hetzij indirect, door een gewapend
conflict, burgeroorlog, opstand, binnen-landse onlusten,
oproer of muiterij. De zes genoemde vormen van molest,
alsmede de definities daarvan vormen een onderdeel van
de tekst, die door het Verbond van Verzekeraars in
Nederland dd twee november 1981 ter griffie van de
Arrondissementsrechtbank in 's-Gravenhage is
gedeponeerd onder nummer 136/198.
12.2 Voorts wordt geen uitkering verleend voor
arbeidsongeschiktheid welke is veroorzaakt door,
opgetreden bij of voortgevloeid uit atoomkernreacties
onverschillig hoe deze zijn ontstaan. Deze uitsluiting geldt
niet met betrekking tot schade door radioactieve nucliden,
die zich overeenkomstig hun bestemming buiten een
kerninstallatie bevinden en gebruikt worden of bestemd
zijn om gebruikt te worden voor industriële, commerciële,
landbouwkundige, medische, wetenschappelijke,
onderwijskundige of (niet-militaire) beveiligingsdoeleinden, mits er een door enige overheid afgegeven
vergunning (voor zover vereist) van kracht is voor
vervaardiging, gebruik, opslag en het zicht ontdoen van
radioactieve stoffen. Onder 'kerninstallatie' wordt verstaan
een kerninstallatie in de zin van de Wet Aansprakelijkheid
Kernongevallen (Staatsblad 1979-225), alsmede een
kerninstallatie aan boord van een schip.
12.3 Geen recht op uitkering bestaat, indien de
verzekeringnemer een of meer van de in deze
model 202
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voorwaarden genoemde verplichtingen niet is nagekomen
en daardoor de belangen van De Amersfoortse heeft
geschaad.
13 Wijziging van premie en/of voorwaarden
De Amersfoortse heeft het recht de premie en/of
voorwaarden van bepaalde groepen van de bij haar
lopende verzekeringen en bloc te wijzigen. Behoort deze
verzekering tot zo'n groep, dan is De Amersfoortse
gerechtigd de premie en/of de voorwaarden van deze
verzekering overeenkomstig die wijziging aan te passen
en wel op een door haar te bepalen datum.
De verzekeringnemer wordt van de wijziging in kennis
gesteld en wordt geacht hiermee te hebben ingestemd,
tenzij hij binnen de in de kennisgeving genoemde termijn
schriftelijk het tegendeel heeft bericht. In dit laatste geval
vervalt de verzekering per de datum in de kennisgeving
door De Amersfoortse genoemd.
De mogelijkheid tot weigering geldt niet indien:
- de wijziging van de premie en/of voorwaarden voortvloeit
uit wettelijke regelingen of bepalingen;
- de wijzigingen een verlaging van de premie en/of een
uitbreiding van de dekking inhoudt;
- de wijziging van de premie voortvloeit uit de jaarlijkse
vaststelling van het percentage volgens artikel 5.
14 Adres
Kennisgeving door De Amersfoortse aan de verzekeringnemer geschieden rechtsgeldig aan diens laatst bij
De Amersfoortse bekende adres of aan het adres van de
tussenpersoon, door wiens bemiddeling deze verzekering
loopt.
15 Privacyreglement
De bij de aanvraag van deze verzekering verstrekte
persoonsgegevens en de eventueel nader over te leggen
persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in een
door De Amersfoortse gevoerde cliënten-registratie. Op
deze persoonsregistratie is een privacyreglement van
toepassing. Deze registratie is bij de Registratiekamer
aangemeld. Een afschrift van het formulier van
aanmelding ligt voor een ieder bij De Amersfoortse ter
inzage.
16 Klachten
Op deze verzekering is Nederlands recht van toepassing.
Degene die recht heeft op een beslissing van
De Amersfoortse op grond van deze verzekering kan,
indien hij klachten heeft naar aanleiding van deze
verzekering, zich wenden tot:
- de afdeling Cliëntenservice van De Amersfoortse,
telefoon (033) 464 25 55
- de Ombudsman Schadeverzekering, Postbus 93560,
2509 AN Den Haag
- de Raad van Toezicht op het Schadeverzekeringsbedrijf, Postbus 93560, 2509 AN Den Haag.
17 Euro
Indien van toepassing in deze voorwaarden, geldt de
omrekeningsfactor van guldens naar euro's als volgt:
1 euro = 2,20371 gulden.

