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Inleiding
Deze voorwaarden maken deel uit van en zijn van toepassing op het Verzuim- & Inkomensplan.
Uw polis combineert diverse op zichzelf staande verzekerings- en dienstenovereenkomsten ten behoeve van de
werknemers van uw onderneming.
Op het polisblad is aangetekend welke van de in de inhoud genoemde verzekeringen van kracht zijn respectievelijk
op welke diensten aanspraak kan worden gemaakt. De betreffende verzekeringen en diensten zijn omschreven in
deze voorwaarden en documenten die van deze voorwaarden deel uitmaken. Indien van dat laatste sprake is, wordt
in de voorwaarden naar bedoelde documenten verwezen. Raadpleeg daarom eerst het polisblad teneinde na te gaan
welke hoofdstukken van deze voorwaarden op uw onderneming van toepassing zijn.
In hoofdstuk 1 worden de algemene voorwaarden beschreven. In de overige hoofdstukken worden de specifieke
voorwaarden beschreven die van toepassing zijn op de diverse verzekeringen en diensten.
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	Hoofdstuk 1
Algemene voorwaarden Verzuim- & Inkomensplan
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verzekeringen vermeld in de hoofdstukken van deze voorwaarden.
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14

L		 Loondoorbetalingsplicht
De verplichting tot doorbetaling van loon bij arbeidsongeschiktheid als bedoeld in artikel 7:629 BW en hetgeen
daaromtrent in de arbeidsovereenkomst is bepaald. Onder
de loondoorbetalingsplicht wordt mede begrepen de verplichting tot loondoorbetaling aan nagelaten betrekkingen
van de werknemer;
M		 Loongerelateerde uitkering
De loongerelateerde uitkering als bedoeld in hoofdstuk 7
van de WIA;
N		 Maximum premieloon
Het bedrag als bedoeld in artikel 17, lid 1, van de Wet
financiering sociale verzekeringen;
O		 Premie
De aanvangspremie of de vervolgpremie;
P		 Uitkeringsgerechtigde
De persoon die bij een gebeurtenis recht heeft op een uitkering of dienst of door aanvaarding van de aanwijzing als
uitkeringsgerechtigde recht op een uitkering of dienst kan
krijgen;
Q		 UWV
Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen als
bedoeld in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
R		 Vervolgpremie
Iedere door de verzekeringnemer verschuldigde premie,
niet zijnde de aanvangspremie;
S		 Vervolguitkering
De vervolguitkering als bedoeld in hoofdstuk 7 van de WIA;
T		 Verzekeringnemer
De werkgever die de verzekeringsovereenkomst met Avéro
Achmea heeft gesloten;
U		 Verzekering
De blijkens het polisblad gesloten overeenkomst(en), elk
met een eigen strekking;
V		 Verzuim- & Inkomensplan
De polis waarin de tussen de verzekeringnemer en Avéro
Achmea overeengekomen verzekeringen en diensten zijn
omschreven;
W		 Werknemer
De persoon die krachtens een arbeidsovereenkomst in
dienst is van verzekeringnemer, werknemer is in de zin van
de Ziektewet en door de verzekeringnemer als werknemer
is aangemeld bij de rijksbelastingdienst. Een directeurgrootaandeelhouder is geen werknemer in de zin van deze
verzekering;
X		 WGA-uitkering
De werkhervattingsuitkering gedeeltelijk arbeidsgeschikten,
bedoeld in hoofdstuk 7 van de WIA;
Y		 WIA
Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;
Z		 ZW
Ziektewet.

Inhoud
Begripsomschrijvingen
Onzekere gebeurtenis
Grondslag van de verzekering
Duur en einde van de verzekering
Premie
Algemene uitsluitingen
Terrorisme
Wijziging van premie en/of voorwaarden
Risicowijzigingen
Verplichtingen na een gebeurtenis
Niet nakomen verplichtingen
Adres
Privacy
Toepasselijk recht en geschillen

Art. 1 Begripsomschrijvingen
In het Verzuim- & Inkomensplan wordt verstaan onder:
A 		 Aanvangspremie
De premie die de verzekeringnemer voor de eerste maal
verschuldigd wordt na het sluiten van de verzekering, alsmede de premie die hij verschuldigd wordt na een tussentijdse wijziging;
B 		 Arbeidsongeschiktheid
De situatie waarin de werknemer door ziekte, ongeval,
gebrek, zwangerschap of bevalling niet in staat is met
gangbare arbeid hetzelfde te verdienen als gezonde personen met soortgelijke opleiding en ervaring. Bij de bepaling
van de (mate en duur van) arbeidsongeschiktheid volgt
Avéro Achmea het oordeel van de Arbodienst voor wat
betreft de duur van de loondoorbetalingsplicht en voor wat
betreft de periode daarna het oordeel van het UWV. Als de
werknemer zich arbeidsongeschikt heeft gemeld en die
ongeschiktheid op zodanige wijze verband houdt met
omstandigheden in de arbeidssituatie dat:
1. de ongeschiktheid zich zonder die omstandigheden niet
zou hebben voorgedaan (“situationele arbeidsongeschiktheid”) en
2. de omstandigheden niet hebben geleid tot ziekteverschijnselen die voldoende reden zijn de arbeid niet te verrichten,
wordt dit, eventueel in afwijking van de Arbodienst of het
UWV, niet beschouwd als arbeidsongeschiktheid in de zin
van deze verzekering;
C		 Arbodienst
De in artikel 14a van de Arbowet bedoelde en overeenkomstig artikel 20 van die wet gecertificeerde en door Avéro
Achmea geaccepteerde dienst dan wel een andere door
Avéro Achmea geaccepteerde deskundige dienst;
D		 Arbowet
Arbeidsomstandighedenwet 1998;
E		 Avéro Achmea
Avéro Achmea is een handelsnaam van Achmea
Schadeverzekeringen N.V.;
F		 Brutoloon
Het brutoloon op jaarbasis als vermeld in kolom 14 van de
modelverzamelloonstaat en dat de verzekeringnemer in een
verzekeringsjaar aan zijn onder de verzekering aangemelde
werknemers heeft betaald;
G		 BW
Burgerlijk Wetboek;
H		 Eerste ziektedag
De eerste dag waarop de werknemer wegens arbeidsongeschiktheid geen arbeid verricht of de arbeid tijdens de
werktijd heeft gestaakt. Hierbij geldt dat indien periodes
van arbeidsongeschiktheid elkaar met een onderbreking
van minder dan 4 weken opvolgen, deze als één periode
worden beschouwd;
I		 Gebeurtenis
Een voorval - bijvoorbeeld ziekte, ongeval of geschil - dat
voor verzekeringnemer een aanleiding kan vormen een
beroep op de verzekering te doen. Daarbij wordt een reeks
van met elkaar samenhangende voorvallen als één gebeurtenis beschouwd;
J		 IVA-uitkering
De arbeidsongeschiktheidsuitkering bij volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid als bedoeld in hoofdstuk 6 van
de WIA;
K		 Loonaanvullingsuitkering
De loonaanvullingsuitkering als bedoeld in artikel 7 van de
WIA;

Art. 2 	Onzekere gebeurtenis
Avéro Achmea is alleen tot uitkering respectievelijk dienstverlening gehouden als de verzekeringnemer of de uitkeringsgerechtigde schade lijdt als gevolg van een gebeurtenis waarvan het op het moment van het sluiten van de verzekering voor verzekeringnemer, de uitkeringsgerechtigde
en Avéro Achmea onzeker was dat zij zich al heeft voorgedaan of dat zij zich naar de normale loop van de omstandigheden zou voordoen.
Art. 3 Grondslag van de verzekering
Het aanvraagformulier en de eventuele gezondheidsverklaring met de daarin door of namens de verzekeringnemer
gedane mededelingen, alsmede eventuele gegevens verstrekt door of namens de verzekeringnemer, de werknemer
of de keuringsarts, vormen de grondslag van de verzekering en worden geacht daarmee één geheel uit te maken.
Onjuiste mededelingen of gegevens kunnen ertoe leiden
dat Avéro Achmea op grond van de wet het recht heeft de
uitkering te weigeren of te beperken of de verzekering op
te zeggen.
Art. 4 	Duur en einde van de verzekering
A 		 Geldigheidsduur
De verzekering heeft de op het polisblad vermelde geldigheidsduur en wordt telkens stilzwijgend met eenzelfde termijn verlengd;
B 		 Einde van de verzekering
1. Tenzij in een van de volgende hoofdstukken anders is
bepaald, eindigt de verzekering door een schriftelijke
opzegging door Avéro Achmea:
2

a. tegen het einde van de op het polisblad vermelde geldigheidsduur of, indien de geldigheidsduur meer dan vijf jaar
beloopt, telkens tegen het einde van het vijfde verzekeringsjaar, met inachtneming van een opzeggingstermijn van
twee maanden;
b. binnen één maand nadat een gebeurtenis die voor Avéro
Achmea tot een uitkeringsverplichting kan leiden, door de
verzekeringnemer aan Avéro Achmea is gemeld of nadat
Avéro Achmea een uitkering krachtens de verzekering heeft
gedaan dan wel heeft afgewezen. De verzekering eindigt
op de in de opzeggingsbrief genoemde datum, zij het niet
eerder dan twee maanden na de datum van dagtekening
van de opzeggingsbrief, behoudens in het geval dat de
opzegging verband houdt met het opzet van de verzekeringnemer Avéro Achmea te misleiden;
c. tegen het begin van een nieuw verzekeringsjaar volgend op
een vol verzekeringsjaar waarin geen risico is gelopen, mits
de opzegging geschiedt binnen één maand na het verstrijken van laatstgenoemd verzekeringsjaar;
d. indien de verzekeringnemer de aanvangspremie niet tijdig
betaalt of weigert te betalen alsmede indien de verzekeringnemer de vervolgpremie niet tijdig betaalt of weigert te
betalen, in het laatste geval echter uitsluitend indien Avéro
Achmea de verzekeringnemer na het verstrijken van de premievervaldag vruchteloos tot betaling van de vervolgpremie
heeft aangemaand. De verzekering eindigt op de in de
opzeggingsbrief genoemde datum, zij het in geval van niettijdige betaling niet eerder dan twee maanden na de datum
van dagtekening van de opzeggingsbrief;
e. binnen twee maanden na de ontdekking dat de verzekeringnemer de mededelingsplicht bij het aangaan van de
verzekering niet is nagekomen en de verzekeringnemer
daarbij heeft gehandeld met het opzet Avéro Achmea te
misleiden dan wel Avéro Achmea de verzekering bij kennis
van de ware stand van zaken niet zou hebben gesloten. De
verzekering eindigt op de in de opzeggingsbrief genoemde
datum;
f. als de verzekeringnemer Avéro Achmea opzettelijk heeft
misleid of heeft geprobeerd dat te doen. De verzekering
eindigt op de in de opzeggingsbrief genoemde datum.
2. De verzekering eindigt door een schriftelijke opzegging
door de verzekeringnemer:
a. tegen het einde van de op het polisblad vermelde geldigheidsduur of, indien de geldigheidsduur meer dan vijf jaar
beloopt, telkens tegen het einde van het vijfde verzekeringsjaar, met inachtneming van een opzeggingstermijn van
twee maanden;
b. binnen één maand na ontvangst van de schriftelijke mededeling van Avéro Achmea, houdende een wijziging van de
premie en/of voorwaarden ten nadele van de verzekeringnemer en/of uitkeringsgerechtigde. De verzekering eindigt
op de dag waarop de wijziging volgens de schriftelijke
mededeling van Avéro Achmea ingaat;
c. tegen het begin van een nieuw verzekeringsjaar volgend op
een vol verzekeringsjaar waarin geen risico is gelopen, mits
de opzegging geschiedt binnen één maand na het verstrijken van laatstgenoemd verzekeringsjaar;
d. binnen twee maanden nadat Avéro Achmea tegenover de
verzekeringnemer een beroep op de niet- nakoming van de
mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekering heeft
gedaan. De verzekering eindigt op de datum die in de
opzeggingsbrief is vermeld of bij gebreke daarvan op de
datum van dagtekening van de opzeggingsbrief.
C 		 Overige opzeggingsgronden
		 Onverminderd hetgeen elders in deze algemene voorwaarden en in de voorwaarden van de betreffende verzekering
is bepaald, heeft Avéro Achmea het recht de verzekering te
beëindigen op een door haar te bepalen tijdstip indien:
1. de verzekeringnemer failliet wordt verklaard dan wel indien
op het vermogen van de verzekeringnemer beslag wordt
gelegd;
2. de verzekeringnemer surseance van betaling aanvraagt en/
of er sprake is van aangifte of een verzoek als bedoeld in
artikel 1 van de Faillissementswet;
3. op de verzekeringnemer de schuldsaneringsregeling
natuurlijke personen van toepassing wordt verklaard;
4. er een wijziging plaatsvindt in de rechtsvorm waarin de verzekeringnemer zijn onderneming uitoefent, of indien die
onderneming fuseert of zich juridisch splitst;
5. de verzekeringnemer de feitelijke uitvoering van het bedrijf
in Nederland beëindigt;
6. het bedrijf in een staat verkeert waarin de verzekeringnemer niet meer voldoet of kan voldoen aan zijn verplichtingen in het kader van de loondoorbetalingsplicht, de WIA en
met de WIA verband houdende regelgeving;

7. de verzekeringnemer zijn verplichtingen uit de Arbowet niet
nakomt.
D 		 Indien de verzekering, anders dan in de gevallen als
bedoeld in dit artikel 4, lid B sub 1., onder d. en lid C, sub
1., 2 en 3., wordt beëindigd, geschiedt zulks onverminderd
de rechten ten aanzien van vóór de beëindiging van de verzekering ingetreden arbeidsongeschiktheid.
Art. 5 Premie
A		 Verplichting tot premiebetaling
1. De verzekeringnemer dient de premie, daaronder begrepen
de kosten en (indien verschuldigd) de btw en de assurantiebelasting, vooruit te betalen op de premievervaldatum.
2. Indien de verzekeringnemer de aanvangspremie niet uiterlijk op de dertigste dag na ontvangst van het betalingsverzoek betaalt of weigert te betalen, wordt zonder dat een
nadere ingebrekestelling door Avéro Achmea is vereist,
geen dekking verleend ten aanzien van alle gebeurtenissen
die nadien hebben plaatsgevonden.
3. Indien de verzekeringnemer de vervolgpremie weigert te
betalen, wordt geen dekking verleend ten aanzien van
gebeurtenissen die nadien hebben plaatsgevonden.
4. Indien de verzekeringnemer de vervolgpremie niet tijdig
betaalt, wordt geen dekking verleend ten aanzien van
gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden vanaf de vijftiende dag nadat Avéro Achmea de verzekeringnemer na
de vervaldag schriftelijk heeft aangemaand en betaling is
uitgebleven.
5. Als de dekking is opgeschort, blijft de verzekeringnemer
verplicht de premie te voldoen.
6. De dekking wordt weer van kracht voor gebeurtenissen die
hebben plaatsgevonden na de dag waarop hetgeen de verzekeringnemer verschuldigd is, voor het geheel door Avéro
Achmea is ontvangen. In geval van overeengekomen termijnbetalingen geldt dat de dekking eerst in kracht wordt
hersteld nadat alle onbetaald gebleven termijnen zijn voldaan.
7. Indien Avéro Achmea maatregelen treft ter incasso van de
premie, kosten, btw en/of assurantiebelasting, komen alle
kosten van invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, voor rekening van de verzekeringnemer.
8. In geval van opschorting van de dekking is Avéro Achmea
bevoegd de verzekering zonder inachtneming van een
opzegtermijn op een door haar te bepalen tijdstip te beëindigen.
B
Terugbetaling van premie
Behalve bij opzegging wegens opzet Avéro Achmea te misleiden, wordt bij tussentijdse opzegging de lopende premie
naar billijkheid verminderd.
Art. 6 Algemene uitsluitingen
A 		 Geen aanspraak, recht op uitkering of schadevergoeding
bestaat indien de arbeidsongeschiktheid of het overlijden is
ontstaan of verergerd:
1. door opzet of bewuste roekeloosheid van de verzekeringnemer of de uitkeringsgerechtigde;
2. door opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer
ten aanzien van wie aanspraken onder de verzekering worden gemaakt, dan wel door een ziekte of een gebrek waarover die werknemer bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst opzettelijk onjuiste inlichtingen heeft verstrekt;
3. tijdens detentie van de werknemer ten aanzien van wie
aanspraken onder de verzekering worden gemaakt;
4. hetzij direct, hetzij indirect door molest, waaronder wordt
verstaan:
a. gewapend conflict: elk geval waarin staten of andere
georganiseerde partijen elkaar, of althans de een de
ander, gebruik makend van militaire machtsmiddelen,
bestrijden.
Onder gewapend conflict wordt mede verstaan het
gewapend optreden van militaire eenheden onder
de verantwoordelijkheid van internationale organisaties zoals de Verenigde Naties, de Noord-Atlantische
Verdragsorganisatie en de West-Europese Unie;
b. burgeroorlog: een min of meer georganiseerde gewelddadige strijd tussen inwoners van eenzelfde staat, waarbij
een belangrijk deel van de inwoners van die staat betrokken is;
c. opstand: georganiseerd gewelddadig verzet binnen een
staat, gericht tegen het openbaar gezag;
d. binnenlandse onlusten: min of meer georganiseerde
gewelddadige handelingen, op verschillende plaatsen
zich voordoend binnen een staat;
e. oproer: een min of meer georganiseerde plaatselijke
gewelddadige beweging, gericht tegen het openbaar
gezag;
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f. muiterij: een min of meer georganiseerde gewelddadige
beweging van leden van enige gewapende macht, gericht
tegen het gezag waaronder zij gesteld zijn.
5. door of bij atoomkernreacties, onverschillig hoe deze zijn
ontstaan. Deze uitsluiting geldt echter niet met betrekking
tot een gebeurtenis veroorzaakt 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 zich ontdoen van radioactieve stoffen. Voor zover
krachtens enige wet of enig verdrag een derde voor de
geleden schade aansprakelijk is, blijft deze uitsluiting van
kracht.
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.

B 		 Begrenzing van de dekking voor het terrorismerisico
1. Indien en voor zover, met inachtneming van de in artikel 7,
lid A, sub 1., 2. en 3. gegeven omschrijvingen, en binnen
de grenzen van de geldende polisvoorwaarden, dekking
bestaat voor gevolgen van een gebeurtenis die (direct of
indirect) verband houdt met:
a. terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen;
b. handelingen of gedragingen ter voorbereiding van terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen,
hierna gezamenlijk aan te duiden als “het terrorismerisico”;
geldt dat de uitkeringsplicht van de maatschappij ter zake
van iedere bij haar ingediende aanspraak, eis tot schadevergoeding en/of uitkering, is beperkt tot het bedrag van de
uitkering die de maatschappij ter zake van die aanspraak
ontvangt onder de herverzekering voor het terrorismerisico
bij de NHT.
2. De NHT biedt herverzekeringsdekking voor de hiervoor
genoemde aanspraken tot maximaal 1 miljard euro per
kalenderjaar. Vorengenoemd bedrag kan van jaar tot jaar
worden aangepast en geldt voor alle bij de NHT aangesloten verzekeraars tezamen. Van een eventuele aanpassing
zal mededeling worden gedaan in drie landelijk verschijnende dagbladen.
3. In afwijking van het in de voorgaande leden van dit artikel
7, lid B bepaalde, geldt voor verzekeringen die betrekking
hebben op:
a. schade aan onroerende zaken en/of de inhoud daarvan;
b. gevolgschade van schade aan onroerende zaken en/of de
inhoud daarvan, dat per verzekeringnemer per verzekerde
locatie per jaar maximaal 75 miljoen euro onder deze overeenkomst zal worden uitgekeerd, voor alle deelnemende
verzekeraars zoals bedoeld in artikel 1 tezamen, ongeacht
het aantal afgegeven polissen. Voor de toepassing van dit
artikellid wordt onder verzekerde locatie verstaan: alle op
het risicoadres aanwezige door verzekeringnemer verzekerde objecten, alsmede alle buiten het risicoadres gelegen
door verzekeringnemer verzekerde objecten waarvan het
gebruik en/of de bestemming in relatie staat tot de bedrijfsactiviteiten op het risicoadres. Als zodanig zullen in ieder
geval worden aangemerkt alle door verzekeringnemer verzekerde objecten die op minder dan 50 meter afstand van
elkaar gelegen zijn en waarvan er ten minste één op het
risicoadres is gelegen.
Voor de toepassing van dit artikellid geldt voor rechtspersonen en vennootschappen die zijn verbonden in een groep,
zoals bedoeld in artikel 2:24b van het BW, dat alle groepsmaatschappijen tezamen worden aangemerkt als één verzekeringnemer, ongeacht door welke tot de groep behorende
groepsmaatschappij(en) de polis(sen) is (zijn) afgesloten.
C 		 Uitkeringsprotocol NHT
1. Op de herverzekering van de maatschappij bij de NHT is
van toepassing het Protocol afwikkeling claims (hierna te
noemen het Protocol). Op grond van de in dit protocol
vastgestelde bepalingen is de NHT onder meer gerechtigd
de uitkering van de schadevergoeding of het verzekerde
bedrag uit te stellen tot het moment waarop zij kan bepalen
of en in hoeverre zij over voldoende financiële middelen
beschikt om alle vorderingen waarvoor zij als herverzekeraar dekking biedt, voor het geheel te voldoen. Voor zover
de NHT niet over voldoende financiële middelen blijkt te
beschikken, is zij gerechtigd overeenkomstig bedoelde
bepalingen een gedeeltelijke uitkering aan Avéro Achmea te
doen.
2. De NHT is, met inachtneming van het gestelde in bepaling
7 van het Protocol, bevoegd om te beslissen of een
gebeurtenis in verband waarmee aanspraak op uitkering
wordt gedaan, als een gevolg van de verwezenlijking van
het terrorismerisico moet worden aangemerkt. Een daartoe
strekkend en overeenkomstig voornoemde bepaling genomen besluit van de NHT is bindend jegens de maatschappij, verzekeringnemer, verzekerden en tot uitkerings
gerechtigden.
3. Eerst nadat de NHT aan de maatschappij heeft medegedeeld welk bedrag, al dan niet bij wijze van voorschot, ter
zake van een vordering tot uitkering aan haar zal worden
uitgekeerd, kan de verzekeringnemer of de uitkeringsgerechtigde op de in artikel 7, lid C, sub 1. bedoelde uitkering
ter zake tegenover de maatschappij aanspraak maken.
4. De herverzekeringsdekking bij de NHT is ingevolge bepaling 17 van het Protocol slechts van kracht voor aanspraken op schadevergoeding en/of uitkering die worden
gemeld binnen twee jaar nadat de NHT van een bepaalde
gebeurtenis of omstandigheid heeft vastgesteld dat deze
als een verwezenlijking van het terrorismerisico wordt
beschouwd.

Art. 7 Terrorisme
A 		 In het Verzuim- & Inkomensplan wordt – voor zover niet
anders blijkt – verstaan onder:
1. terrorisme: gewelddadige handelingen en/of gedragingen –
begaan buiten het kader van een van de zes in artikel 6, lid
A, sub 4. genoemde vormen van molest - in de vorm van
een aanslag of een reeks van in tijd en oogmerk met elkaar
samenhangende aanslagen als gevolg waarvan letsel en/of
aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood ten
gevolge hebbend, en/of schade aan zaken ontstaat dan
wel anderszins economische belangen worden aangetast,
waarbij aannemelijk is dat deze aanslag of reeks - al dan
niet in enig organisatorisch verband - is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken;
2. kwaadwillige besmetting: het – buiten het kader van een
van de zes in artikel 6, lid A, sub 4. genoemde vormen van
molest - (doen) verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen
die als gevolg van hun (in)directe fysische, biologische,
radioactieve of chemische inwerking letsel en/of aantasting
van de gezondheid, al dan niet de dood ten gevolge hebbend, bij mensen of dieren kunnen veroorzaken en/of schade aan zaken kunnen toebrengen dan wel anderszins economische belangen kunnen aantasten, waarbij aannemelijk
is dat het (doen) verspreiden - al dan niet in enig organisatorisch verband - is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken;
3. preventieve maatregelen: van overheidswege en/of door
verzekerden en/of derden getroffen maatregelen om het
onmiddellijk dreigend gevaar van terrorisme en/of kwaadwillige besmetting af te wenden of - indien dit gevaar zich
heeft verwezenlijkt - de gevolgen daarvan te beperken;
4. Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor
Terrorismeschaden N.V. (NHT): een door het Verbond van
Verzekeraars in Nederland opgerichte herverzekeringsmaatschappij, waarbij uitkeringsverplichtingen uit hoofde van
verzekeringsovereenkomsten, die voor in Nederland toegelaten verzekeraars direct of indirect kunnen voortvloeien uit
de verwezenlijking van de in artikel 7, lid A, sub 1., 2. en 3.
omschreven risico’s, in herverzekering kunnen worden
ondergebracht;
5. verzekeringsovereenkomsten:
a. overeenkomsten van schadeverzekering voor zover zij
overeenkomstig het bepaalde in artikel 1:1 onder "staat
waar het risico is gelegen" van de Wet op het financieel
toezicht betrekking hebben op in Nederland gelegen risico's;
b. overeenkomsten van levensverzekering voor zover gesloten
met een verzekeringnemer met gewone verblijfplaats in
Nederland, of, indien verzekeringnemer een rechtspersoon
is, met de in Nederland gevestigde vestiging van de rechtspersoon waarop de verzekering betrekking heeft;
c. overeenkomsten van natura-uitvaartverzekering voor zover
gesloten met een verzekeringnemer met een gewone verblijfplaats in Nederland, of, indien verzekeringnemer een
rechtspersoon is, met de in Nederland gevestigde vestiging
van de rechtspersoon waarop de verzekering betrekking
heeft.
6. in Nederland toegelaten verzekeraars: levens-, natura-, uitvaart- en schadeverzekeraars die op grond van de Wet op
het financieel toezicht bevoegd zijn om in Nederland het
verzekeringsbedrijf uit te oefenen.
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Art. 8 Wijziging van premie en/of voorwaarden
A 		 Avéro Achmea heeft het recht de premie en/of de voorwaarden van bepaalde groepen van de bij Avéro Achmea
lopende verzekeringen en bloc te wijzigen.
Behoort deze verzekering tot zo’n groep, dan is Avéro
Achmea gerechtigd de premie en/of de voorwaarden van
deze verzekering overeenkomstig die wijziging aan te passen en wel na schriftelijke mededeling aan de verzekeringnemer.
B 		 De verzekeringnemer wordt van de wijziging in kennis
gesteld en geacht hiermee in te stemmen, tenzij hij binnen
één maand schriftelijk het tegendeel aan Avéro Achmea
heeft bericht. In dat geval eindigt de verzekering per de
datum waarop de wijziging van kracht zal worden. De
mogelijkheid tot opzegging geldt alleen voor die verzekering binnen het Verzuim- & Inkomensplan waarvoor Avéro
Achmea de aanpassing heeft doorgevoerd. De mogelijkheid
tot opzegging geldt niet indien:
1. de wijziging van de premie en/of voorwaarden voortvloeit
uit wettelijke regelingen of bepalingen;
2. de wijziging een verlaging van de premie en/of een uitbreiding van de dekking inhoudt.

tatie- en schadebehandelingsbeleid kunnen wij gegevens
raadplegen bij de Stichting CIS te Zeist. Doel hiervan is
het beheersen van risico’s en het tegengaan van fraude.
Zie voor meer informatie www.stichtingcis.nl. Hier vindt u
ook het van toepassing zijnde privacyreglement. Wij kunnen persoonsgegevens ook gebruiken om u te informeren
over voor u relevante producten en diensten. Als u hier
geen prijs op stelt, dan kunt u dit schriftelijk melden bij
Avéro Achmea, Postbus 909, 8901 BS Leeuwarden.
Art. 14 Toepasselijk recht en geschillen
A 		 Toepasselijk recht
Op deze verzekering is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.
B 		 Vanzelfsprekend doen wij onze uiterste best om u zo goed
mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat u ergens
ontevreden over bent. Neemt u in zo'n geval eerst contact
op met uw adviseur of contactpersoon. Wilt u toch een
klacht indienen dan kan dit per e-mail via onze website
www.averoachmea.nl (klacht doorgeven) of schriftelijk naar
Avéro Achmea, t.a.v. klachtenbureau, Postbus 909,
8901 BS Leeuwarden.
C 		 Als wij er, naar uw mening, niet in slagen om het probleem tot uw tevredenheid op te lossen, kan een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een
beroep of bedrijf, zich wenden tot:
Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening,
Postbus 93257,
25 09 AG Den Haag,
telefoon 0900-fklacht
ofwel 0900-3552248 (€ 0,10 per minuut ),
www.kifid.nl.
D 		 Bevoegde rechter
Als de verzekeringnemer, de werknemer of de uitkeringsgerechtigde geen gebruik wil maken van de hiervoor genoemde mogelijkheden van klachtenbehandeling of de uitkomst
daarvan onbevredigend vindt, kan deze het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter. Alleen de rechter te
Amsterdam is bevoegd over die geschillen te oordelen.

Art. 9 Risicowijzigingen
A 		 De verzekeringnemer is gehouden Avéro Achmea terstond
schriftelijk in kennis te stellen van wijziging van het risico.
B 		 Wijziging van het risico is in ieder geval aanwezig indien
zich een wijziging voordoet in de aard van de werkzaam
heden of de organisatie van het bedrijf van de verzekeringnemer en indien er sprake is van fusie, overname of
samengaan met een andere onderneming.
Onder dit laatste wordt tevens verstaan een wijziging van
werkzaamheden van alle werknemers of relevante groepen.
Indien door bedoelde wijziging(en) een duidelijk verhoogd
risico ontstaat ten opzichte van de bij de totstandkoming
van de verzekering door verzekeringnemer verstrekte risicogegevens, heeft Avéro Achmea het recht om de premie
en/of de voorwaarden te herzien dan wel de verzekering te
beëindigen.
Art. 10 Verplichtingen na een gebeurtenis
A
Meldingsplicht
Zodra de verzekeringnemer of de uitkeringsgerechtigde op
de hoogte is of behoort te zijn van een gebeurtenis die
voor Avéro Achmea tot een uitkeringsplicht kan leiden, is
hij verplicht die gebeurtenis zo spoedig als redelijkerwijs
mogelijk is aan Avéro Achmea te melden.
B 		 Informatieplicht
De verzekeringnemer, de werknemer en de uitkeringsgerechtigde zijn verplicht binnen redelijke termijn aan Avéro
Achmea alle inlichtingen en bescheiden te verschaffen die
voor Avéro Achmea van belang zijn om haar uitkeringplicht
te beoordelen.
C 		 Medewerkingsplicht
De verzekeringnemer, de werknemer en de uitkeringsgerechtigde zijn verplicht hun volle medewerking te verlenen
en alles na te laten wat de belangen van Avéro Achmea
zou kunnen benadelen.
Art. 11	Niet nakomen verplichtingen
1. Aan het Verzuim- & Inkomensplan kunnen geen rechten
worden ontleend indien de verzekeringnemer, de werknemer of de uitkeringsgerechtigde een verplichting uit hoofde
van de verzekering niet is nagekomen en daardoor Avéro
Achmea in een redelijk belang heeft geschaad.
2. Elk recht op uitkering vervalt, indien de verzekeringnemer,
de werknemer of de uitkeringsgerechtigde een verplichting
uit hoofde van de verzekering niet is nagekomen met het
opzet Avéro Achmea te misleiden, behoudens voor zover
de misleiding het verval van recht niet rechtvaardigt.
Art. 12 Adres
Een adreswijziging van de verzekeringnemer moet zo spoedig mogelijk aan Avéro Achmea worden meegedeeld.
Kennisgevingen door Avéro Achmea aan de verzekeringnemer geschieden rechtsgeldig aan diens laatst bij Avéro
Achmea bekende adres.
Art. 13 Persoonsgegevens
Bij de aanvraag van een verzekering of een financiële
dienst vragen wij om persoonsgegevens. Deze gegevens
gebruiken wij binnen de Achmea Groep voor het aangaan
en uitvoeren van uw verzekeringsovereenkomst of financiële dienst, ter voorkoming en bestrijding van fraude, voor
statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. In verband met een verantwoord accep5

		Hoofdstuk 2
Ziekteverzuimverzekering Conventioneel
Aan deze verzekering kunnen met inachtneming van de
algemene voorwaarden rechten worden ontleend mits
"Ziekteverzuimverzekering Conventioneel" is vermeld
op het polisblad. Deze verzekering kan niet meer gesloten
worden.
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1. de som van het brutoloon over het afgelopen verzekeringsjaar. Ter verificatie van deze opgave dient de verzamelloonstaat te worden bijgevoegd;
2. het door de verzekeringnemer op grond van de loondoorbetalingsplicht over het afgelopen verzekeringsjaar betaalde brutoloon alsmede, indien Avéro Achmea daarom schriftelijk verzoekt, een nadere specificatie daarvan.
C 		 De onder lid A en lid B bedoelde opgaven dienen binnen
een maand na afloop van het kwartaal respectievelijk binnen twee maanden na afloop van het verzekeringsjaar in
het bezit te zijn van Avéro Achmea of de derde die Avéro
Achmea heeft aangewezen. De verzekeringnemer laat desgevraagd zijn in lid B bedoelde opgaven controleren door
een registeraccountant of accountant-administratieconsulent en zendt de - gewaarmerkte - uitslag van deze controle
aan Avéro Achmea.
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Art. 5 Arbodienst
A 		 De verzekeringnemer is gehouden de controle en begeleiding van het ziekteverzuim van zijn werknemers op te dragen aan een arbodienst.
B 		 De verzekeringnemer dient desgevraagd een kopie van de
door hem gesloten overeenkomst aan Avéro Achmea
beschikbaar te stellen.
C 		 De inhoud van het dienstenpakket, verwoord in de overeenkomst, kan voor Avéro Achmea reden zijn de verzekering te weigeren of niet te verlengen.
D 		 Op verzoek van Avéro Achmea geeft de verzekeringnemer
inzage in de op grond van de Arbowet opgestelde risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E) met bijbehorende plannen van aanpak.
E 		 Indien de verzekeringnemer binnen de verzekeringstermijn
overgaat naar een andere arbodienst of de inhoud van het
dienstverleningspakket wordt veranderd, dient de verzekeringnemer dit aan Avéro Achmea te melden.
F 		 De verzekeringnemer dient desgevraagd Avéro Achmea
schriftelijk te machtigen indien Avéro Achmea gegevens
over (de onderneming van) de verzekeringnemer nodig
heeft die geadministreerd zijn bij het UWV of de arbodienst.

Art. 1 Strekking van de verzekering
De verzekering heeft ten doel aan de verzekeringnemer
loonschadevergoeding te verlenen indien en voor zover hij
een loondoorbetalingsplicht heeft, zulks met inachtneming
van de overeengekomen eigenrisicoperiode en de bepalingen in de algemene voorwaarden en de bepalingen in deze
verzekering.
Art. 2 Verzekerde loonschaden
A		 De overeengekomen eigenrisicoperiode waarover de verzekeringnemer bij arbeidsongeschiktheid geen recht heeft op
loonschadevergoeding, vangt aan op de eerste ziektedag.
De eigenrisicoperiode wordt slechts eenmaal in aanmerking
genomen voor perioden van arbeidsongeschiktheid die
elkaar opvolgen met tussenpozen van minder dan vier
weken.
B 		 Indien de eigenrisicoperiode overschreden wordt, ontvangt
de verzekeringnemer een loonschadevergoeding tot het op
het polisblad vermelde maximum.
C 		 De periode waarover aan verzekeringnemer bij arbeidsongeschiktheid loonschadevergoeding wordt verleend,
beslaat ten hoogste 52 weken, te rekenen vanaf de eerste
ziektedag. Voor het bepalen van het tijdvak van 52 weken
worden tijdvakken van arbeidsongeschiktheid samengeteld
indien zij elkaar met een onderbreking van minder dan vier
weken opvolgen.
D 		 Aanvullende dekking loonschaden
Indien op het polisblad “Ziekteverzuim 2e jaar” is aangetekend, beslaat de periode waarover aan de verzekeringnemer bij arbeidsongeschiktheid loonschadevergoeding wordt
verleend ten hoogste 104 weken, te rekenen vanaf de eerste ziektedag.
De loonschade met betrekking tot het 2e jaar, zijnde de 53e
tot en met de 104de week van arbeidsongeschiktheid,
wordt vergoed conform het op het polisblad vermelde
maximum. Voor het bepalen van het tijdvak van 104 weken
worden tijdvakken van arbeidsongeschiktheid samengeteld
indien zij elkaar met een onderbreking van minder dan vier
weken opvolgen.

Art. 6 Premievaststelling
A 		 De premie is gebaseerd op de brutoloonsom.
B 		 Premiewijzigingen door in- en uitdiensttredingen van verzekerde werknemers zullen eenmaal per jaar na afloop van
het daaraan voorgaande kalenderjaar met de verzekeringnemer worden naverrekend.
C 		 De premie is tot aan de datum van de pensionering of het
prepensioen van enige werknemer, maar uiterlijk tot de 1e
van de maand waarin de 65-jarige leeftijd wordt bereikt, per
jaar bij vooruitbetaling door de verzekeringnemer aan Avéro
Achmea verschuldigd.
D 		 Voor het bestand van verzekerde brutojaarlonen dient de
premie vooraf vanaf de datum van ingang van de verzekering tot en met 31 december daaropvolgend door de verzekeringnemer aan Avéro Achmea te worden betaald en
daarna telkens per 1 januari voor een termijn van 12 maanden.
E 		 Bij de aanvang van de overeenkomst betaalt de verzekeringnemer aan Avéro Achmea een voorschot op de verschuldigde premie over het (restant van het) lopende kalenderjaar.
Bij de aanvang van ieder volgend kalenderjaar betaalt de
verzekeringnemer aan Avéro Achmea een voorlopig voorschot op de verschuldigde premie voor dat betreffende
kalenderjaar.
Het definitieve voorschot voor het volgend kalenderjaar en
de definitieve premie van het voorgaande kalenderjaar zullen worden vastgesteld op basis van de opgave als
omschreven in artikel 4, lid A en B.
In de vaststelling van het definitieve voorschot zal een
opgave van verzekeringnemer van de verwachte brutojaarloonsom van dat kalenderjaar worden meegenomen. Na
vaststelling van de definitieve premie van het voorgaande
kalenderjaar zal op de door de verzekeringnemer verschuldigde premie het in het voorgaande kalenderjaar in rekening gebrachte voorschot in mindering worden gebracht.
Het premiepercentage wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld
per premievervaldatum op basis van de gerealiseerde verzuim- en schadecijfers over de voorgaande drie volle verzekeringsjaren. Indien deze cijfers niet beschikbaar zijn, wordt
het premiepercentage vastgesteld op basis van gemiddelde
verzuim- en schadecijfers in de bedrijfstak, waarbij Avéro
Achmea zich het recht voorbehoudt een premieopslag in
rekening te brengen.

Art. 3 Aanmelding en acceptatie
A 		 De verzekeringnemer is verplicht alle werknemers en het
brutoloon per werknemer aan te melden bij Avéro Achmea.
Het maximaal te verzekeren bedrag is E 100.000,- per
werknemer per jaar.
B 		 Avéro Achmea is verplicht de aangemelde werknemers en
het brutoloon ter verzekering te accepteren, met inachtneming van het in deze verzekering bepaalde.
Art. 4 	Opgaven van de verzekeringnemer
A 		 De verzekeringnemer bewerkstelligt dat Avéro Achmea of
de derde die Avéro Achmea heeft aangewezen na afloop
van ieder kwartaal een opgave ontvangt van:
1. het brutoloon dat de verzekeringnemer op grond van de
loondoorbetalingsplicht heeft uitbetaald;
2. de werknemers die arbeidsongeschikt zijn (geweest) en de
dagen waarop.
B
De verzekeringnemer bewerkstelligt dat Avéro Achmea of
de derde die Avéro Achmea heeft aangewezen na afloop
van ieder verzekeringsjaar een opgave ontvangt van:
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Art. 7 Schadevaststelling en uitbetaling
A 		 Wanneer aan alle daartoe gestelde voorwaarden is voldaan,
de arbeidsongeschiktheid ten genoegen van Avéro Achmea
is gebleken en deze ten minste de overeengekomen eigenrisicoperiode heeft voortgeduurd, zal Avéro Achmea, onverminderd het overige in de algemene voorwaarden en in de
voorwaarden van deze verzekering bepaalde, met ingang
van de dag waarop de eigenrisicoperiode is verstreken, zo
spoedig mogelijk overgaan tot schadevergoeding aan de
verzekeringnemer van het in de polis bepaalde percentage
van het laatst verdiende brutoloon van de werknemer.
B 		 Bij gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid bedraagt de loonschadevergoeding een dienovereenkomstig percentage van het
overeengekomen percentage van het brutoloon.
C 		 Het recht op loonschadevergoeding wordt van dag tot dag
verkregen; bij volledige arbeidsongeschiktheid bedraagt de
loonschadevergoeding per dag 1/261e gedeelte van het
voor de betreffende werknemer verzekerde brutoloon.
D 		 Verhogingen van het brutoloon, anders dan salarisverhogingen overeenkomstig de voor de verzekeringnemer en de
werknemer geldende cao en verhogingen in het kader van
de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, die
plaatsvinden na de eerste ziektedag, worden niet opgenomen in de berekening van de loonschade.
E 		 Indien voor de gevolgen van de arbeidsongeschiktheid een
derde naar burgerlijk recht aansprakelijk is en de op grond
van de loondoorbetalingsplicht gedane betalingen op deze
door of namens de verzekeringnemer worden of kunnen
worden verhaald, wordt de schadevergoeding bij wijze van
voorschot verstrekt. Definitieve vaststelling van de schadevergoeding en verrekening van het verstrekte voorschot
vinden plaats nadat is komen vast te staan welk bedrag is
verhaald. De verzekeringnemer zal Avéro Achmea van het
resultaat van de verhaalsactie terstond in kennis stellen.

7. het terstond (laten) instellen van een verhaalsactie jegens
de derde die voor de gevolgen van de arbeidsongeschiktheid naar burgerlijk recht aansprakelijk is.
Art. 10	Overlijdensuitkering
A 		 Bij overlijden van een werknemer wordt een overlijdensuitkering ter hoogte van een maandsalaris uitgekeerd, berekend op de in artikel 7 omschreven wijze.
Uitkeringsgerechtigden zijn de nabestaanden van de overleden werknemer die:
1. ziekengeld ontving tot het moment van overlijden;
2. in verband met het doormaken van wachtdagen nog geen
ziekengeld ontving;
3. plotseling zonder voorafgaande ziekteperiode is overleden;
4. geen ziekengeld ontving omdat hij in de maand van overlijden de 65-jarige leeftijd zou bereiken.
B 		 Bij overlijden zijn - in volgorde van opsomming - uitkeringsgerechtigde:
1. de echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner van de overledene; bij ontstentenis van dezen:
2. 		de persoon van verschillend of gelijk geslacht, met wie de
overledene duurzaam een gezamenlijke huishouding voerde, niet zijnde een bloedverwant in de eerste of tweede
graad (ouder-kind, broer-zus, grootouder-kleinkind); bij ontstentenis van dezen:
3. de minderjarige natuurlijke of wettige kinderen van de overledene; bij ontstentenis van dezen:
4. degene(n) ten aanzien van wie de overledene grotendeels
in de kosten van bestaan voorzag en met wie de overledene in gezinsverband samenleefde.
C 		 Indien er geen nabestaanden zijn als hierboven onder
B 1., 2., 3. en 4. bedoeld, is Avéro Achmea bevoegd om
een slotuitkering te betalen aan degenen die daarvoor naar
het oordeel van Avéro Achmea het meest in aanmerking
komen. Dit geldt alleen voor gevallen waarin de overledene
reeds ziekengeld ontving. Een dergelijke slotuitkering wordt
berekend over de resterende weekdagen in de maand van
overlijden.

Art. 8 Melding van arbeidsongeschiktheid en herstel
In aanvulling op het bepaalde in artikel 10 van de algemene
voorwaarden is de verzekeringnemer verplicht:
A 		 uiterlijk op de eerste werkdag na de eerste ziektedag de
arbeidsongeschiktheid te melden aan de arbodienst;
B 		 uiterlijk op de eerste werkdag na die waarop de werknemer
weer arbeidsgeschikt is, dit te melden aan de arbodienst.

Art. 11 Einde van de loonschadevergoeding c.q. de verzekering
A		 Onverminderd het overigens in deze voorwaarden gestelde
eindigt de loonschadevergoeding:
1. op de dag waarop de werknemer niet meer arbeidsongeschikt is;
2. op de dag waarop een arbeidsovereenkomst voor bepaalde
tijd eindigt;
3. op de dag waarop de dienstbetrekking van de werknemer
bij de verzekeringnemer eindigt;
4. op de eerste dag van de maand waarin de werknemer de
65-jarige leeftijd bereikt;
5. op de dag volgend op de dag van overlijden van de werknemer;
6. op de dag waarop de werknemer vrijwillig toetreedt tot een
(deeltijd)prepensioenregeling;
7. op de dag waarop aanspraak kan worden gemaakt op een
uitkering krachtens de IVA, ongeacht of een dergelijke uitkering is aangevraagd;
8. vier weken nadat de werknemer het werk (gedeeltelijk)
heeft hervat op therapeutische basis; van deze termijn kan
alleen worden afgeweken na voorafgaande schriftelijke toestemming van Avéro Achmea;
9. op de dag dat:
a. de verzekeringnemer een verzoekschrift indient bij de rechter om de arbeidsovereenkomst met de werknemer te kunnen beëindigen;
b. de verzekeringnemer voor de werknemer een ontslagaanvraag indient bij de Regionaal Directeur voor de
Arbeidsvoorziening;
c. de verzekeringnemer de werknemer schorst.
B 		 In afwijking van het bepaalde in artikel 4 van de algemene
voorwaarden is beëindiging van deze verzekering door
Avéro Achmea niet mogelijk in de gevallen genoemd in lid
B, 1. sub a. en b. van genoemd artikel 4.

Art. 9 Verplichtingen van de verzekeringnemer c.q. de werknemer bij arbeidsongeschiktheid
De verzekeringnemer c.q. de werknemer is verplicht zich te
houden aan alle voorschriften van het BW, de ZW, de WIA
en de Arbowet, het UWV, de arbodienst en Avéro Achmea
ter zake van (preventie van) arbeidsongeschiktheid in het
algemeen en (preventie van) arbeidsongeschiktheid van de
werknemers in dienst van de verzekeringnemer in het
bijzonder. Tot deze verplichtingen behoren in ieder geval:
1. zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen de termijn
als genoemd in artikel 8 schriftelijk aan Avéro Achmea of
aan de door haar aangewezen derden melding te doen van
de arbeidsongeschiktheid;
2. al het mogelijke te doen om het herstel en de re-integratie
van de werknemer te bevorderen en alles na te laten wat
dat herstel en die re-integratie kan vertragen of verhinderen. Daartoe behoren onder meer het overeenkomstig artikel 3.3 WIA:
- aantekening houden door de verzekeringnemer van het
verloop van de arbeidsongeschiktheid en de re-integratie
van de werknemer;
-		in overleg tussen de verzekeringnemer en de werknemer
opstellen, regelmatig evalueren en bijstellen van een plan
van aanpak, en
- het in overleg tussen de verzekeringnemer en de werknemer opstellen van een re-integratieverslag;
3. alle door Avéro Achmea of de door haar aangewezen derden nodig geoordeelde gegevens te verstrekken of te doen
verstrekken en daartoe de nodige machtigingen te verlenen;
4. het beschikbaar stellen van passende arbeid als bedoeld in
artikel 7:658a, lid 3, BW, bij de verzekeringnemer zelf of bij
derden, indien de arbodienst, respectievelijk het UWV, de
werknemer in staat acht zodanige arbeid te verrichten;
5. het aanvaarden van passende arbeid als bedoeld in artikel
7:658a, lid 3, BW, bij de verzekeringnemer zelf of bij derden
indien de arbodienst, respectievelijk het UWV, de werknemer in staat acht zodanige arbeid te verrichten;
6. alle medewerking te verlenen aan de arbodienst en geen
feiten of omstandigheden te verzwijgen die voor de vaststel
ling van de arbeidsongeschiktheid of de mate daarvan van
belang zijn;

Art. 12 Bijzondere uitsluitingen
A 		 Avéro Achmea is evenmin uit hoofde van deze verzekering
aansprakelijk:
1. indien aanspraak kan worden gemaakt op een uitkering
krachtens de ZW of de Wet arbeid en zorg, daaronder
begrepen een uitkering wegens zwangerschap, bevalling of
overlijden;
2. indien aanspraak kan worden gemaakt op een uitkering
krachtens de IVA;
3. over het tijdvak waarin de verzekeringnemer krachtens artikel 7:629, lid 11, BW en artikel 39a ZW verplicht is tot loon
doorbetaling aan de werknemer respectievelijk restitutie
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aan het UWV vanwege:
- een te late aangifte van de arbeidsongeschiktheid als
bedoeld in artikel 38, lid 1, ZW;
- een vrijwillige verlenging van de wachttijd op grond van
artikel 3.2 WIA;
- de sancties ingevolge artikel 39a ZW en artikel 3.3, lid 9,
WIA, opgelegd aan de verzekeringnemer wegens het niet
nakomen van zijn verplichtingen genoemd in artikel 38 ZW
respectievelijk artikel 3.3 WIA (het aantekening houden van
het verloop van de arbeidsongeschiktheid en de re-integratie van de werknemer, het opstellen, regelmatig evalueren
en bijstellen van een plan van aanpak in overleg met de
werknemer, het opstellen van een re-integratieverslag in
overleg met de werknemer respectievelijk het zich laten bijstaan door een arbodienst etc.);
4. indien de werknemer anders dan ten gevolge van arbeidsongeschiktheid niet bereid is de bedongen arbeid te verrichten waartoe hij door de arbodienst c.q. het UWV in
staat wordt geacht, dan wel indien de verzekeringnemer de
werknemer niet in staat stelt de bedongen arbeid te verrichten, tenzij de verzekeringnemer aantoont dat de nonactiviteit van de werknemer uitsluitend is veroorzaakt door
arbeidsongeschiktheid vastgesteld op medisch objectiveerbare gronden.
B 		 Onverminderd het bepaalde in lid A van dit artikel is Avéro
Achmea uit hoofde van deze verzekering niet aansprakelijk
indien de arbeidsongeschiktheid reeds bestond op de
ingangsdatum van de verzekering dan wel op de aanvangsdatum van de dekking voor de betreffende werknemer, tenzij na de ingangsdatum van de verzekering dan wel na de
aanvangsdatum van de dekking voor de betreffende werknemer ten minste 4 aaneengesloten weken geen arbeidsongeschiktheid heeft bestaan.

1.

2.

3.

4.
5.

Art. 13 Wijziging van premie en/of voorwaarden
In aanvulling op artikel 8, lid B van de algemene voorwaarden kan de verzekeringnemer eveneens niet van de mogelijkheid tot opzegging van de verzekering gebruik maken
indien de wijziging van de premie voortvloeit uit een jaarlijkse premieaanpassing als bedoeld in artikel 6 van deze verzekering, tenzij de verhoging het percentage van 25 overschrijdt.
Art. 14 Bijzondere voorwaarden VerzuimAlert
A 		 Indien op de polis in het kader van VerzuimAlert
"Dienstverlening VerzuimAlert" is aangetekend gelden in
tegenstelling tot wat in de voorwaarden
Ziekteverzuimverzekering Conventioneel dienaangaande is
vermeld met betrekking tot de vaststelling door Avéro
Achmea van loonschade en uitbetaling daarvan, de volgende bepalingen:
1. Indien aanspraak gemaakt kan worden op een schadevergoeding krachtens deze verzekering zal betaling van de
loonschade achteraf per maand plaatsvinden, tenzij sprake
is van een vordering van Avéro Achmea waarvan de betalingstermijn is verstreken. De berekening van de loonschade geschiedt op basis van de meest recente door verzekeringnemer aan Avéro Achmea opgegeven salarisgegevens
voorafgaande aan de arbeidsongeschiktheid.
De schadevergoeding zal zijn gebaseerd op de periodieke
door de arbodienst verstrekte gegevens. Bij de berekening
van de loonschadevergoeding wordt op de verzuimperiode
de voor deze verzekering van toepassing zijnde eigenrisicoperiode in mindering gebracht.
2. De verzekeringnemer is verplicht elke vaststelling van de
vergoeding van de loonschade op fouten te controleren en
eventuele onjuistheden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
binnen 14 dagen, aan Avéro Achmea te melden. Onder fouten worden onder andere verstaan: vermelding van een
onbekende werknemer, onjuiste ziekteperioden, een werknemer die recht heeft op een uitkering op grond van de ZW
of WIA of waaraan op grond van andere wet- of regelgeving enigerlei uitkering wordt verstrekt.
3. Indien een schadevergoeding verlaagd of beëindigd wordt
dan is verzekeringnemer verplicht het te veel ontvangen
bedrag binnen een maand na bekendwording hiervan aan
Avéro Achmea terug te betalen.
B 		 In afwijking van het bepaalde in het hiervoor vermelde artikel 12 “Bijzondere uitsluitingen” onder A sub 3. van de
polisvoorwaarden Ziekteverzuimverzekering Conventioneel
is het volgende van toepassing: Avéro Achmea vergoedt
loonschade als gevolg van de door het UWV op grond van
artikel 3.3, lid 9, WIA opgelegde sanctie, indien deze een
verlenging van de loondoorbetalingsplicht inhoudt. Deze
vergoeding kan door Avéro Achmea worden toegekend
voor de maximale duur van één jaar. De hoogte van het te
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vergoeden bedrag voor loonschade wordt vastgesteld conform het bepaalde in de polisvoorwaarden en kan maximaal het verzekerde loon bedragen. Voorwaarden om voor
de vergoeding in aanmerking te komen zijn:
De verzekeringnemer dient aan Avéro Achmea een kopie
van berichtgeving door het UWV aangaande de verlenging van de loondoorbetalingsplicht als hiervoor bedoeld
beschikbaar te stellen. De kopie dient aangetekend en
binnen maximaal 1 week in het bezit te zijn van Avéro
Achmea.
Er dient geen sprake te zijn van toerekenbaar tekortschieten door de verzekeringnemer in de nakoming van de door
de wet- en regelgeving aan de verzekeringnemer opgelegde verplichtingen.
Is de sanctie aantoonbaar aan de verzekeringnemer opgelegd vanwege nalatigheid, dan vervalt het recht op vergoeding van loonschade als gevolg van de opgelegde sanctie.
Er moet schade geweest zijn van tijdige en volledige opvolging van de adviezen van de arbodienst omtrent
re-integratie en preventie. Voorts dient aan de eisen en verplichtingen zoals gesteld in de polisvoorwaarden Verzuim& Inkomensplan te zijn voldaan.
De verzekeringnemer dient alle inspanning en medewerking
te verlenen om de duur van de sanctie zoveel mogelijk te
beperken.
Indien een sanctie wordt/is opgelegd dient verzekering
nemer - mits Avéro Achmea daarom verzoekt - bezwaar
aan te tekenen bij het UWV.

	Hoofdstuk 3
Ziekteverzuimverzekering Stop-Loss
Aan deze verzekering kunnen, met inachtneming van de
algemene voorwaarden, rechten worden ontleend mits
"Ziekteverzuimverzekering Stop-Loss" is vermeld op
het polisblad. Deze verzekering kan niet meer gesloten
worden.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

10
11
12
13
14

beschikbaar te stellen.
C 		 De inhoud van het dienstenpakket, verwoord in de overeenkomst, kan voor Avéro Achmea reden zijn de verzekering te weigeren of niet te verlengen.
D		 Op verzoek van Avéro Achmea geeft de verzekeringnemer
inzage in de op grond van de Arbowet opgestelde risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E) met bijbehorende plannen van aanpak.
E 		 Indien de verzekeringnemer binnen de verzekeringstermijn
overgaat naar een andere arbodienst of de inhoud van het
dienstverleningspakket wordt veranderd, dient de verzekeringnemer dit aan Avéro Achmea te melden.
F 		 De verzekeringnemer dient desgevraagd Avéro Achmea
schriftelijk te machtigen indien Avéro Achmea gegevens
over (de onderneming van) de verzekeringnemer nodig
heeft die geadministreerd zijn bij het UWV of de arbodienst.

Inhoud
Strekking van de verzekering
Verzekerde loonschaden
Aanmelding en acceptatie
Opgaven van de verzekeringnemer
Arbodienst
Premievaststelling en eigen behoud
Schadevaststelling en uitbetaling
Melding van arbeidsongeschiktheid en herstel
Verplichtingen van de verzekeringnemer c.q de werknemer
bij arbeidsongeschiktheid
Overlijdensuitkering
Einde van de loonschadevergoeding c.q. de verzekering
Bijzondere uitsluitingen
Wijziging van premie en/of voorwaarden
Bijzondere voorwaarden VerzuimAlert

Art. 6 Premievaststelling en eigen behoud
A 		 De premie is gebaseerd op de brutojaarloonsom.
B 		 Premiewijzigingen door in- en uitdiensttredingen van verzekerde werknemers zullen eenmaal per jaar na afloop van
het daaraan voorgaande kalenderjaar met verzekeringnemer worden naverrekend.
C 		 De premie is tot aan de datum van de pensionering of het
prepensioen van enige werknemer, maar uiterlijk tot de 1e
van de maand waarin de 65-jarige leeftijd wordt bereikt, per
jaar bij vooruitbetaling door de verzekeringnemer aan Avéro
Achmea verschuldigd.
D 		 Voor het bestand van de verzekerde brutojaarlonen dient
de premie vooraf vanaf de datum van ingang van de verzekering tot en met 31 december daaropvolgend door de verzekeringnemer aan Avéro Achmea te worden betaald, en
daarna telkens per 1 januari voor een termijn van 12 maanden.
E 		 Bij de aanvang van de overeenkomst betaalt de verzekeringnemer aan Avéro Achmea een voorschot op de verschuldigde premie over het (restant van het) lopende kalenderjaar en wordt tevens een voorlopig eigen behoud vastgesteld voor dat kalenderjaar. Bij aanvang van het nieuwe
kalenderjaar (per premievervaldatum) wordt na ontvangst
van de onder artikel 4, lid A omschreven gegevens de definitief verschuldigde premie en het definitieve eigen behoud
van het voorgaande kalenderjaar vastgesteld. Deze definitieve vaststelling en verrekening geschieden op basis van
de door de verzekeringnemer gerealiseerde verzuim- en
schadecijfers over de voorgaande volle drie jaren. Indien
deze cijfers niet beschikbaar zijn, worden het definitieve
premiepercentage en het definitief geldende eigen behoud
vastgesteld op basis van de gemiddelde verzuim- en schadecijfers in de bedrijfstak, waarbij Avéro Achmea zich het
recht voorbehoudt een premieopslag in rekening te brengen. Tevens wordt bij aanvang van het nieuwe kalenderjaar
op basis van de hierboven op grond van artikel 4 lid A
bedoelde gegevens een voorlopig eigen behoud en het
voorschot op de verschuldigde premie voor dat nieuwe
kalenderjaar vastgesteld. Het voorschot wordt door Avéro
Achmea aan verzekeringnemer in rekening gebracht.

Art. 1 Strekking van de verzekering
De verzekering heeft ten doel aan de verzekeringnemer
loonschadevergoeding te verlenen indien en voor zover hij
een loondoorbetalingsplicht heeft, zulks met inachtneming
van de bepalingen in de algemene voorwaarden en de
bepalingen in deze verzekering.
Art. 2 Verzekerde loonschaden
A 		 De loonschadevergoeding vindt plaats indien en voor zover
de loonschade het deel dat voor rekening van verzekeringnemer blijft (hierna: het eigen behoud) te boven gaat.
B		 Indien het totaal van de loonschade in een verzekeringsjaar
meer bedraagt dan het eigen behoud, zal Avéro Achmea zo
spoedig mogelijk nadat zij de benodigde gegevens heeft
ontvangen, de omvang van de loonschadevergoeding vaststellen.
C 		 De periode waarover aan de verzekeringnemer bij arbeidsongeschiktheid van een werknemer loonschadevergoeding
kan worden verleend, beslaat ten hoogste 104 weken, te
rekenen vanaf de eerste ziektedag. Voor het bepalen van
het tijdvak van 104 weken worden tijdvakken van arbeidsongeschiktheid samengeteld indien zij elkaar met een
onderbreking van minder dan vier weken opvolgen.
Vergoeding van de loonschade vindt alleen plaats over de
periode dat deze verzekering van kracht is.
Art. 3 Aanmelding en acceptatie
A 		 De verzekeringnemer is verplicht alle werknemers en het
brutoloon per werknemer aan te melden bij Avéro Achmea.
Het maximaal te verzekeren bedrag is E 100.000,- per
werknemer per jaar.
B 		 Avéro Achmea is verplicht de aangemelde werknemers en
het brutoloon ter verzekering te accepteren, met inachtneming van het in deze verzekering bepaalde.

Art. 7 Schadevaststelling en uitbetaling
A 		 Na afloop van het verzekeringsjaar wordt na ontvangst van
de in artikel 4 lid A omschreven gegevens de omvang van
de definitieve loonschadevergoeding over het verzekeringsjaar vastgesteld. Het bij aanvang van het verzekeringsjaar
bepaalde definitieve eigen behoud moet in relatie worden
gezien met de hierbij opgegeven brutoloonsom. Wijzigingen
in de brutojaarloonsom die zich tijdens het verzekeringsjaar
voordoen, zijn direct van invloed op het definitief vastgestelde eigen behoud. Bij een toename van de brutojaarloonsom neemt het eigen behoud recht evenredig toe. Bij
een daling van de brutojaarloonsom wordt het eigen
behoud naar evenredigheid verminderd.
B 		 Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van de werknemer
bedraagt de loonschadevergoeding een overeenkomstig
percentage van het overeengekomen percentage van de
brutojaarloonsom.
C 		 Het recht op loonschadevergoeding wordt van dag tot dag
verkregen; bij volledige arbeidsongeschiktheid bedraagt de
loonschadevergoeding per dag 1/261e gedeelte van het
voor de betreffende werknemer verzekerde brutojaarloon.
D 		 Verhogingen van het brutojaarloon, anders dan salarisverhogingen overeenkomstig de voor de verzekeringnemer en
de werknemer geldende cao en verhogingen in het kader
van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, die
plaatsvinden na de eerste ziektedag, worden niet opgenomen in de berekening van de loonschade.
E 		 Indien voor de gevolgen van de arbeidsongeschiktheid een

Art. 4 	Opgaven van de verzekeringnemer
A 		 De verzekeringnemer bewerkstelligt dat Avéro Achmea of
de derde die Avéro Achmea heeft aangewezen na afloop
van ieder verzekeringsjaar een opgave ontvangt van:
1. de som van het brutoloon over het afgelopen verzekeringsjaar. Ter verificatie van deze opgave dient de verzamelloonstaat te worden bijgevoegd;
2. het door de verzekeringnemer op grond van de loondoorbetalingsplicht over het afgelopen verzekeringsjaar betaalde brutoloon met inbegrip van de aan de nagelaten betrekkingen van de werknemer betaalde bedragen.
B 		 De onder lid A bedoelde opgaven dienen binnen twee
maanden na afloop van het verzekeringsjaar in het bezit te
zijn van Avéro Achmea of de derde die Avéro Achmea heeft
aangewezen. De verzekeringnemer laat desgevraagd zijn in
lid A bedoelde opgaven controleren door een registeraccountant of accountant-administratieconsulent en zendt de
- gewaarmerkte - uitslag van deze controle aan Avéro
Achmea.
Art. 5 Arbodienst
A 		 De verzekeringnemer is gehouden de controle en begeleiding van het ziekteverzuim van diens werknemers op te
dragen aan een arbodienst.
B 		 De verzekeringnemer dient desgevraagd een kopie van de
door hem gesloten overeenkomst aan Avéro Achmea
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derde naar burgerlijk recht aansprakelijk is en de op grond
van de loondoorbetalingsplicht gedane betalingen op deze
door of namens de verzekeringnemer worden of kunnen
worden verhaald, wordt de schadevergoeding bij wijze van
voorschot verstrekt. Definitieve vaststelling van de schadevergoeding en verrekening van het verstrekte voorschot
vinden plaats nadat is komen vast te staan welk bedrag is
verhaald. De verzekeringnemer zal Avéro Achmea van het
resultaat van de verhaalsactie terstond in kennis stellen.

4. degene(n) ten aanzien van wie de overledene grotendeels
in de kosten van bestaan voorzag en met wie de overledene in gezinsverband samenleefde.
C 		 Indien er geen nabestaanden zijn als hierboven onder B 1.,
2., 3. en 4. bedoeld, is Avéro Achmea bevoegd om een
slotuitkering te betalen aan degenen die daarvoor naar het
oordeel van Avéro Achmea het meest in aanmerking
komen. Dit geldt alleen voor gevallen waarin de overledene
reeds ziekengeld ontving. Een dergelijke slotuitkering wordt
berekend over de resterende weekdagen in de maand van
overlijden.

Art. 8 Melding van arbeidsongeschiktheid en herstel
In aanvulling op het bepaalde in artikel 10 van de algemene
voorwaarden is de verzekeringnemer verplicht:
A 		 uiterlijk op de eerste werkdag na de eerste ziektedag de
arbeidsongeschiktheid te melden aan de arbodienst;
B 		 uiterlijk op de eerste werkdag na die waarop de werknemer
weer arbeidsgeschikt is, dit te melden aan de arbodienst.

Art. 11 Einde van de loonschadevergoeding c.q. de verzekering
A 		 Onverminderd het overigens in de voorwaarden van deze
verzekering gestelde eindigt de loonschadevergoeding:
1. op de dag waarop de werknemer niet meer arbeidsongeschikt is;
2. op de dag waarop een arbeidsovereenkomst voor bepaalde
tijd eindigt;
3. op de dag waarop de dienstbetrekking van de werknemer
bij de verzekeringnemer eindigt;
4. op de eerste dag van de maand waarin de werknemer de
65-jarige leeftijd bereikt;
5. op de dag volgend op de dag van overlijden van de werknemer;
6. op de dag waarop de werknemer vrijwillig toetreedt tot een
(deeltijd)prepensioenregeling;
7. op de dag waarop aanspraak kan worden gemaakt op een
uitkering krachtens de IVA;
8. vier weken nadat de werknemer het werk (gedeeltelijk)
heeft hervat op therapeutische basis; van deze termijn kan
alleen worden afgeweken na voorafgaande schriftelijke toestemming van Avéro Achmea;
9. op de dag dat:
a. de verzekeringnemer een verzoekschrift indient bij de rechter om de arbeidsovereenkomst met de werknemer te kunnen beëindigen;
b. de verzekeringnemer voor de werknemer een ontslagaanvraag indient bij de Regionaal Directeur voor de
Arbeidsvoorziening;
c. de verzekeringnemer de werknemer schorst.
B 		 In afwijking van het bepaalde in artikel 4 van de algemene
voorwaarden is beëindiging van deze verzekering door
Avéro Achmea niet mogelijk in de gevallen genoemd in lid
B, 1. sub a. en b. van genoemd artikel 4.

Art. 9 Verplichtingen van de verzekeringnemer c.q de werknemer bij arbeidsongeschiktheid
De verzekeringnemer c.q. de werknemer is verplicht zich te
houden aan alle voorschriften van het BW, de ZW, de WIA
en de Arbowet, het UWV, de arbodienst en Avéro Achmea
ter zake van (preventie van) arbeidsongeschiktheid in het
algemeen en (preventie van) arbeidsongeschiktheid van de
werknemers in dienst van de verzekeringnemer in het
bijzonder. Tot deze verplichtingen behoren in ieder geval:
1. zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen de termijn
als genoemd in artikel 8 schriftelijk aan Avéro Achmea of
aan de door haar aangewezen derden melding te doen van
de arbeidsongeschiktheid van de werknemer;
2. al het mogelijke te doen om het herstel en de re-integratie
van de werknemer te bevorderen en alles na te laten wat
dat herstel en die re-integratie kan vertragen of verhinderen. Daartoe behoren onder meer het overeenkomstig artikel 3.3 WIA:
- aantekening houden door de verzekeringnemer van het
verloop van de arbeidsongeschiktheid en de re-integratie
van de werknemer;
- in overleg tussen de verzekeringnemer en de werknemer
opstellen, regelmatig evalueren en bijstellen van een plan
van aanpak, en
- het in overleg tussen de verzekeringnemer en de werknemer opstellen van een re-integratieverslag;
3. alle door Avéro Achmea of de door haar aangewezen derden nodig geoordeelde gegevens te verstrekken of te doen
verstrekken en daartoe de nodige machtigingen te verlenen;
4. het beschikbaar stellen van passende arbeid als bedoeld in
artikel 7:658a, lid 3, BW, bij de verzekeringnemer zelf of bij
derden, indien de arbodienst, respectievelijk het UWV, de
werknemer in staat acht zodanige arbeid te verrichten;
5. het aanvaarden van passende arbeid als bedoeld in artikel
7:658a, lid 3, BW, bij de verzekeringnemer zelf of bij derden
indien de arbodienst, respectievelijk het UWV, de werknemer in staat acht zodanige arbeid te verrichten;
6. alle medewerking te verlenen aan de arbodienst en geen
feiten of omstandigheden te verzwijgen die voor de vaststel
ling van de arbeidsongeschiktheid of de mate daarvan van
belang zijn;
7. het terstond (laten) instellen van een verhaalsactie jegens
de derde die voor de gevolgen van de arbeidsongeschiktheid naar burgerlijk recht aansprakelijk is.

Art. 12 Bijzondere uitsluitingen
A 		 Avéro Achmea is evenmin uit hoofde van deze verzekering
aansprakelijk:
1. indien aanspraak kan worden gemaakt op een uitkering
krachtens de ZW of de Wet arbeid en zorg, daaronder
begrepen een uitkering wegens zwangerschap, bevalling of
overlijden;
2. indien aanspraak kan worden gemaakt op een uitkering
krachtens de IVA;
3. over het tijdvak waarin de verzekeringnemer krachtens artikel 7:629, lid 11, BW en artikel 39a ZW verplicht is tot loondoorbetaling aan de werknemer respectievelijk restitutie
aan het UWV vanwege:
- een te late aangifte van de arbeidsongeschiktheid als
bedoeld in artikel 38, lid 1, ZW;
- een vrijwillige verlenging van de wachttijd op grond van
artikel 3.2 WIA;
- de sancties ingevolge artikel 39a ZW en artikel 3.3, lid 9,
WIA, opgelegd aan de verzekeringnemer wegens het niet
nakomen van zijn verplichtingen genoemd in artikel 38 ZW
respectievelijk artikel 3.3 WIA (het aantekening houden van
het verloop van de arbeidsongeschiktheid en de re-integratie van de werknemer, het opstellen, regelmatig evalueren
en bijstellen van een plan van aanpak in overleg met de
werknemer, het opstellen van een re-integratieverslag in
overleg met de werknemer respectievelijk het zich laten bijstaan door een arbodienst etc.);
4. indien de werknemer anders dan ten gevolge van arbeidsongeschiktheid niet bereid is de bedongen arbeid te verrichten waartoe hij door de arbodienst c.q. het UWV in
staat wordt geacht, dan wel indien de verzekeringnemer de
werknemer niet in staat stelt de bedongen arbeid te verrichten, tenzij de verzekeringnemer aantoont dat de nonactiviteit van de werknemer uitsluitend is veroorzaakt door
arbeidsongeschiktheid vastgesteld op medisch objectiveerbare gronden.
B 		 Onverminderd het bepaalde in lid A van dit artikel is Avéro
Achmea uit hoofde van deze verzekering niet aansprakelijk
indien de arbeidsongeschiktheid reeds bestond op de
ingangsdatum van de verzekering dan wel op de aanvangs-

Art. 10	Overlijdensuitkering
A 		 Bij overlijden van een werknemer wordt een overlijdensuitkering ter hoogte van een maandsalaris uitgekeerd, berekend op de in artikel 7 omschreven wijze. Aanspraak op
deze uitkering hebben de nabestaanden van de overleden
werknemer die:
1. ziekengeld ontving tot het moment van overlijden;
2. plotseling zonder voorafgaande ziekteperiode is overleden;
3. geen ziekengeld ontving omdat hij in de maand van overlijden de 65-jarige leeftijd zou bereiken.
B 		 Bij overlijden zijn - in volgorde van opsomming - uitkeringsgerechtigde:
1. de echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner van de overledene; bij ontstentenis van dezen:
2. de persoon van verschillend of gelijk geslacht, met wie de
overledene duurzaam een gezamenlijke huishouding voerde, niet zijnde een bloedverwant in de eerste of tweede
graad (ouder-kind, broer-zus, grootouder-kleinkind); bij ontstentenis van dezen:
3. de minderjarige natuurlijke of wettige kinderen van de overledene; bij ontstentenis van dezen:
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datum van de dekking voor de betreffende werknemer, tenzij na de ingangsdatum van de verzekering dan wel na de
aanvangsdatum van de dekking voor de betreffende werknemer ten minste 4 aaneengesloten weken geen arbeidsongeschiktheid heeft bestaan.

4. De verzekeringnemer dient alle inspanning en medewerking
te verlenen om de duur van de sanctie zoveel mogelijk te
beperken.
5. Indien een sanctie wordt/is opgelegd dient verzekering
nemer - mits Avéro Achmea daarom verzoekt - bezwaar
aan te tekenen bij het UWV.

Art. 13 Wijziging van premie en/of voorwaarden
In aanvulling op artikel 8, lid B van de algemene voorwaarden kan de verzekeringnemer eveneens niet van de mogelijkheid tot opzegging van de verzekering gebruik maken
indien de wijziging van de premie en het eigen behoud
voortvloeit uit een jaarlijkse aanpassing als bedoeld in artikel 6 van deze verzekering, tenzij de verhoging het percentage van 25 overschrijdt.
Art. 14 Bijzondere voorwaarden VerzuimAlert
A 		 Indien op de polis in het kader van VerzuimAlert
"Dienstverlening VerzuimAlert" is aangetekend gelden in
tegenstelling tot wat in de voorwaarden
Ziekteverzuimverzekering Stop-Loss dienaangaande is vermeld met betrekking tot de vaststelling door Avéro Achmea
van loonschade en uitbetaling daarvan, de volgende bepalingen:
1. Indien aanspraak gemaakt kan worden op een schadevergoeding krachtens deze verzekering zal betaling van de
loonschade achteraf per maand plaatsvinden, tenzij sprake
is van een vordering van Avéro Achmea waarvan de betalingstermijn is verstreken. De berekening van de loonschade geschiedt op basis van de meest recente door verzekeringnemer aan Avéro Achmea opgegeven salarisgegevens
voorafgaande aan de arbeidsongeschiktheid.
De schadevergoeding zal zijn gebaseerd op de periodieke
door de arbodienst verstrekte gegevens. Op de vastgestelde loonschade wordt het voor deze verzekering van toepassing zijnde voorlopige eigen behoud in mindering
gebracht. Bij de vaststelling van het definitieve eigen
behoud na afloop van het kalenderjaar, conform artikel 6
van deze verzekering, zal een eventueel verschil door Avéro
Achmea met verzekeringnemer worden verrekend.
2. De verzekeringnemer is verplicht elke vaststelling van de
schadevergoeding van de loonschade op fouten te controleren en eventuele onjuistheden zo spoedig mogelijk, doch
uiterlijk binnen 14 dagen, aan Avéro Achmea te melden.
Onder fouten kan onder andere worden verstaan: vermelding van een onbekende werknemer, onjuiste ziekteperioden, een werknemer die recht heeft op een uitkering
op grond van de ZW of WIA of waaraan op grond van
andere wet- of regelgeving enigerlei uitkering wordt verstrekt.
3. Indien een schadevergoeding verlaagd of beëindigd wordt
dan is verzekeringnemer verplicht het te veel ontvangen
bedrag binnen een maand na bekendwording hiervan aan
Avéro Achmea terug te betalen.
B		 In afwijking van het bepaalde in het hiervoor vermelde artikel 12 “Bijzondere uitsluitingen” onder A sub 3. van de
polisvoorwaarden Ziekteverzuimverzekering Stop-Loss is
het volgende van toepassing: Avéro Achmea vergoedt
loonschade als gevolg van de door het UWV op grond van
artikel 3.3, lid 9, WIA opgelegde sanctie, indien deze een
verlenging van de loondoorbetalingsplicht inhoudt.
Deze vergoeding kan door Avéro Achmea worden toegekend voor de maximale duur van één jaar.
De hoogte van het te vergoeden bedrag voor loonschade
wordt vastgesteld conform het bepaalde in de polisvoorwaarden en kan maximaal het verzekerde loon bedragen.
Voorwaarden om voor de vergoeding in aanmerking te
komen zijn:
1. De verzekeringnemer dient aan Avéro Achmea een kopie
van berichtgeving door het UWV aangaande de verlenging
van de loondoorbetalingsplicht als hiervoor bedoeld
beschikbaar te stellen.
De kopie dient aangetekend en binnen maximaal 1 week in
het bezit te zijn van Avéro Achmea.
2. Er dient geen sprake te zijn van toerekenbaar tekortschieten door de verzekeringnemer in de nakoming van de door
de wet- en regelgeving aan de verzekeringnemer opgelegde verplichtingen.
Is de sanctie aantoonbaar aan de verzekeringnemer opgelegd vanwege nalatigheid, dan vervalt het recht op vergoeding van loonschade als gevolg van de opgelegde sanctie.
3. Er moet schade geweest zijn van tijdige en volledige opvolging van de adviezen van de arbodienst omtrent
re-integratie en preventie. Voorts dient aan de eisen en verplichtingen zoals gesteld in de polisvoorwaarden Verzuim& Inkomensplan te zijn voldaan.
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	Hoofdstuk 4
	Diensten
In dit hoofdstuk worden de diensten beschreven die in
combinatie met uw verzekering worden verleend en waar
aanspraak op kan worden gemaakt indien de betreffende
dienst is aangetekend op het polisblad. Deze diensten
kunnen niet meer gesloten worden.

Achmea heeft getroffen of gaat treffen in het kader van de
bevordering van het herstel en de re-integratie van een
arbeidsongeschikte (gewezen) werknemer van de verzekeringnemer.
B 		 Avéro Achmea zal dienaangaande een voorstel doen waarin
de re-integratiemogelijkheden zullen zijn opgenomen.
C 		 Indien niet uit hoofde van een andere regeling aanspraak
bestaat op vergoeding van kosten van geneeskundige
behandeling en voorziening ter voorkoming en ter vermindering van arbeidsongeschiktheid door revalidatie en/of
herscholing kan Avéro Achmea een door haar vast te stellen bijdrage in deze kosten leveren, binnen door Avéro
Achmea te stellen condities.

VerzuimBasis, VerzuimPlus, VerzuimFlex en
VerzuimAlert
Op het polisblad is aangetekend op welke van deze vier
pakketten van diensten de verzekeringnemer aanspraak
kan maken. Elk pakket van diensten voorziet in de doelstelling van verzekeringnemer om - in zijn hoedanigheid als
verzekeringnemer - de arbeidsomstandigheden in zijn organisatie te optimaliseren, het verzuim actief en adequaat te
beheersen en de kosten van arbeidsongeschiktheid te
beperken.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

1
2
3
4
5
6

a)
b)
-

Art. 5	Omvang van de dienstverlening
A 		 Arbodienstverlening
De Arbodienstverlening wordt uitgevoerd door Achmea
Arbo, onderdeel van Achmea. Voor de aanspraken wordt
verwezen naar de bijlagen van deze polisvoorwaarden,
“Diensten en tarieven" en de "Algemene Voorwaarden
Achmea Arbo".
		 De bijdrage voor arbodienstverlening.
Avéro Achmea brengt namens Achmea Arbo de bijdrage
die door de verzekeringnemer verschuldigd is voor de
arbodienstverlening samen met de premie voor de verzekering in rekening aan de verzekeringnemer. Avéro Achmea
draagt na ontvangst van de betaling van de bijdrage en
premie door de verzekeringnemer deze bijdrage onmiddellijk af aan Achmea Arbo. De door Achmea Arbo verrichte
diensten waarvoor door verzekeringnemer een separate bijdrage verschuldigd is zullen door Avéro Achmea maandelijks achteraf namens Achmea Arbo in rekening worden
gebracht.
B 		 Plato
Plato is het geheel van applicatieapparatuur, systeemprogrammatuur, procedures, apparatuur en andere hulpmiddelen om de overeengekomen dienstverlening mogelijk te
maken. De dienstverlening bestaat uit het verlenen van toegang tot Plato voor het inzenden van meldingen, gegevensverkeer en de ondersteuning van gebruikers bij de toepassing van Plato. Plato wordt geëxploiteerd door de Cato
Berichtendienst, samenwerkingspartner van Achmea. Voor
de inhoud en de specifieke voorwaarden van deze dienstverlening wordt verwezen naar de bijlage van deze voorwaarden "Algemene Werkgevers Voorwaarden Plato".

Inhoud:
Van toepassing zijnde documenten
Aanvang en einde van het pakket
Aanspraak op diensten
Zorgbemiddeling en re-integratie
Omvang van de dienstverlening
Verhaalsrechtsbijstand (alleen bij VerzuimAlert)
Algemene inleiding:
Elk pakket bestaat uit de volgende modules:
dienstenmodule, t.w.:
Arbodienstverlening;
Plato (elektronisch berichtenverkeer);
verzekeringsmodule, t.w.:
Ziekteverzuimverzekering (Conventioneel of Stop-Loss);
WGA Uitstapverzekering;
WGA Hiaatverzekering;
WGA Hiaatverzekering Uitgebreid;
WIA Excedentverzekering;
Loondervingsverzekering.
Mits op het polisblad een of meer van de hierboven
genoemde verzekeringen is aangetekend.

Art. 1 Van toepassing zijnde documenten
De volgende documenten (hierna te noemen "bijlage(n)")
maken integraal deel uit van deze voorwaarden:
- de door Avéro Achmea uitgebrachte offerte voor het pakket;
- de aanvraag tot overeenkomst met betrekking tot het pakket;
- de overeenkomst met betrekking tot het pakket;
- de bij de K.v.K. gedeponeerde algemene voorwaarden
Achmea Arbo (voor de module Arbodienstverlening);
- Diensten en tarieven Arbodienstverlening;
- Voorwaarden Verzuim- & Inkomensplan van Avéro Achmea;
- Algemene Werkgevers Voorwaarden Plato.

VERZUIMALERT
Mits op het polisblad is aangetekend "Dienstverlening
VerzuimAlert” kan verzekeringnemer aanvullend aanspraak
maken op verhaalsrechtsbijstand. Dit pakket van diensten
voorziet in de doelstelling van verzekeringnemer om - in
zijn hoedanigheid als verzekeringnemer - de arbeidsomstandigheden in zijn organisatie te optimaliseren, het verzuim actief en adequaat te beheersen en de kosten van
arbeidsongeschiktheid te beperken.

Art. 2 Aanvang en einde van het pakket
De contractduur voor het pakket (hieronder begrepen de
verzekering, Arbodienstverlening en Plato) staat vermeld op
het polisblad. Deze overeenkomst wordt vanaf de contractvervaldatum telkens stilzwijgend voor dezelfde periode verlengd, tenzij de verzekeringnemer of een of meerdere contractpartijen van Achmea ten minste twee maanden voor
de contractvervaldatum schriftelijk aan de andere partij
heeft medegedeeld de overeenkomst met ingang van de
contractvervaldatum te beëindigen.

Art. 6 Verhaalsrechtsbijstand
Naast de hiervoor genoemde diensten kan de verzekeringnemer aanspraak maken op een verhaalsrechtsbijstandsverzekering. De inhoud en strekking van deze aanspraak
worden omschreven in hoofdstuk 11 van deze voorwaarden. Aanspraak kan worden gemaakt ingaande de dag
waarop de dekking van de verzekering van Avéro Achmea
is ingegaan. De algemene voorwaarden zijn op deze verhaalsrechtsbijstandsverzekering van toepassing.

	Dienstenmodules
Art. 3 Aanspraak op diensten
Verzekeringnemer kan aanspraak maken op een basispakket van diensten. Dit pakket van diensten voorziet in de
doelstelling van verzekeringnemer om de arbeidsomstandigheden in zijn organisatie te optimaliseren, het verzuim
actief en adequaat te beheersen en de kosten van arbeidsongeschiktheid te beperken.
De diensten die worden verleend zijn omschreven in de bijlage “Diensten en tarieven" en worden uitgevoerd in
samenhang met de verzekering van Avéro Achmea. Avéro
Achmea laat deze diensten uitvoeren door Achmea-contractpartijen.
Art. 4 Zorgbemiddeling en re-integratie
A 		 De verzekeringnemer en Avéro Achmea treden met elkaar
in overleg teneinde te beoordelen of gebruik kan worden
gemaakt van de voorzieningen en regelingen welke Avéro
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	Hoofdstuk 5
		WGA Uitstapverzekering
Aan deze voorwaarden kunnen met inachtneming van de
algemene voorwaarden rechten worden ontleend mits
“WGA Uitstapverzekering” is vermeld op het polisblad.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

1
2
3
4
5
6
7
8

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

9
10
11
12
13

Art. 14
Art. 15

Art. 4	Opgaven van de verzekeringnemer
A 		 De verzekeringnemer is verplicht iedere werknemer bij
indiensttreding aan te melden en mutaties in het personeelsbestand met opgave van de datum van indienst- en
uitdiensttreding, alsmede geboortedatum, geslacht, maximumpremieloon en beroep, door te geven aan Avéro
Achmea.
B 		 De verzekeringnemer is verplicht jaarlijks voor 1 maart aan
Avéro Achmea een opgave te doen van:
1. de verwachte som van de maximumpremielonen over het
desbetreffende jaar;
2. de definitieve som van de maximumpremielonen over het
verstreken jaar alsmede indien Avéro Achmea daarom verzoekt een nadere specificatie daarvan;
3. de samenstelling van het personeelsbestand naar leeftijd,
geslacht, loon en beroep aan het begin van het nieuwe verzekeringsjaar.
C 		 Het premiepercentage wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld
aan de hand van de gegevens van de verzekerde werknemers. Wanneer de premieplichtige som van de maximumpremielonen gedurende het kalenderjaar meer dan 20%
wijzigt ten opzichte van de laatste door de verzekeringnemer aan Avéro Achmea gedane opgave, dan is de verzekeringnemer verplicht Avéro Achmea hiervan op de hoogte te
stellen. Het premiepercentage wordt dan opnieuw vastgesteld voor de resterende periode van het kalenderjaar.
D 		 De verzekeringnemer laat desgevraagd zijn opgaven als
bedoeld in lid A en lid B controleren door een registeraccountant of een accountant-administratieconsulent en
zendt de - gewaarmerkte - uitslag van deze controle aan
Avéro Achmea.

Inhoud
Strekking van de verzekering
Garantstelling
Aanspraak op schadevergoeding
Opgaven van de verzekeringnemer
Arbodienst
Verplichtingen van de verzekeringnemer
Melding van arbeidsongeschiktheid en herstel
Verplichtingen van de verzekeringnemer c.q. de werknemer
bij arbeidsongeschiktheid
Einde van de verzekering
Bijzondere uitsluitingen
Premievaststelling
Uitbetaling
Recht op schadevergoeding na beëindiging van de verzekering en het eigenrisicodragen
Einde van de schadevergoeding
Wijziging van de premie en/of de voorwaarden

Art. 1 Strekking van de verzekering
Deze verzekering heeft als doel schadevergoeding te verlenen aan de verzekeringnemer in het geval een werknemer
recht heeft op een door de verzekeringnemer te verstrekken uitkering uit hoofde van het eigenrisicodragen voor de
WGA-uitkeringen.
Onder eigenrisicodragen wordt verstaan: eigenrisicodragen
zoals bedoeld in hoofdstuk 9 van de WIA.

Art. 5 Arbodienst
A 		 De verzekeringnemer is gehouden de controle en begeleiding van het ziekteverzuim van diens werknemers op te
dragen aan een arbodienst.
B 		 De verzekeringnemer dient desgevraagd een kopie van de
door hem gesloten overeenkomst aan Avéro Achmea
beschikbaar te stellen.
C 		 De inhoud van het dienstenpakket, verwoord in de overeenkomst, kan voor Avéro Achmea reden zijn de verzekering te weigeren of niet te verlengen.
D 		 Op verzoek van Avéro Achmea geeft de verzekeringnemer
inzage in de op grond van de Arbowet opgestelde risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E) met bijbehorende plannen van aanpak.
E 		 Indien de verzekeringnemer binnen de verzekeringstermijn
overgaat naar een andere arbodienst of de inhoud van het
dienstverleningspakket wordt veranderd, dient de verzekeringnemer dit aan Avéro Achmea te melden.
F 		 De verzekeringnemer dient desgevraagd Avéro Achmea
schriftelijk te machtigen indien Avéro Achmea gegevens
over (de onderneming van) de verzekeringnemer nodig
heeft die geadministreerd zijn bij het UWV of de arbodienst.

Art. 2 Garantstelling
A 		 De verzekering is onlosmakelijk verbonden met een garantstelling als bedoeld in artikel 40 van de Wet financiering
sociale verzekeringen.
B 		 Op het eerste verzoek van het UWV, waarbij het UWV
schriftelijk meedeelt dat de verzekeringnemer de verplichtingen die voortvloeien uit het zelf dragen van het risico niet
nakomt, zal Avéro Achmea die verplichtingen nakomen.
C 		 De verzekeringnemer is gehouden de aan het UWV betaalde
uitkeringen die Avéro Achmea al aan hem ten behoeve van
zijn werknemers had uitgekeerd of waarvoor geen recht op
uitkering bestond, binnen een maand terug te betalen aan
de verzekeraar indien Avéro Achmea op grond van de
garantstelling verplicht is uitkeringen aan het UWV te doen.
D 		 Avéro Achmea is bevoegd de garantstelling in te trekken
indien de verzekeringnemer de aanvangs- en/of vervolgpremie niet binnen de vereiste termijn betaalt en - voor toekomstige gevallen - indien het UWV een beroep heeft
gedaan op de garantstelling. In die gevallen zal Avéro
Achmea de verzekeringnemer en het UWV daarvan op de
hoogte stellen.

Art. 6 Verplichtingen van de verzekeringnemer
A 		 De verzekeringnemer is verplicht:
1. 		Avéro Achmea onmiddellijk in kennis te stellen van het
voornemen het eigenrisicodragen te beëindigen;
2. Avéro Achmea onmiddellijk op de hoogte te brengen van
het aanvragen van surseance van betaling, het verkeren in
staat van faillissement of het anders verkeren in een staat
waarin hij niet meer aan zijn verplichtingen voldoet of kan
voldoen in het kader van het eigenrisicodragen;
3. Avéro Achmea onmiddellijk op de hoogte te brengen van
ingrijpende wijziging van de bedrijfsvoering door bijvoorbeeld reorganisatie, 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 verhoogd risico
op arbeidsongeschiktheid leiden.
Onverminderd het bepaalde in de algemene voorwaarden
heeft Avéro Achmea in de gevallen in dit lid A sub 3 het
recht om nadere informatie te vragen en de premie en/of
voorwaarden te herzien dan wel de verzekering met onmiddellijke ingang te beëindigen en is de verzekeringnemer
verplicht Avéro Achmea desgevraagd in het bezit te stellen
van documenten waaruit de wijziging blijkt.
B 		 Indien de verzekeringnemer met de wijziging van premie
en/of voorwaarden als bedoeld in lid A sub 3 niet akkoord
gaat, heeft hij het recht binnen een maand na ontvangst
van de kennisgeving hiervan de verzekering tussentijds te
beëindigen. De verzekering zal alsdan worden beëindigd
per de datum waarop Avéro Achmea de mededeling over
de gewijzigde omstandigheden heeft ontvangen.

Art. 3 Aanspraak op schadevergoeding
A 		 Op grond van deze verzekering heeft de verzekeringnemer
gedurende maximaal de overeenkomstig artikel 9.1, lid 1,
sub b, WIA bij ministeriële regeling bepaalde periode recht
op schadevergoeding wegens de overeenkomstig artikel
9.2 van de WIA voor zijn rekening gekomen WGA-uitkerin
gen aan (gewezen) werknemers die op de eerste ziektedag
bij de verzekeringnemer in dienst zijn (geweest), mits die
eerste ziektedag valt na de ingangsdatum van de verzekering respectievelijk ingangsdatum van de dekking voor de
betreffende werknemer en voor zover overigens is voldaan
aan de bepalingen in de algemene voorwaarden en de
bepalingen in deze verzekering.
B 		 Geen recht op schadevergoeding bestaat voor de loonaanvullingsuitkering als bedoeld en nader uitgewerkt in artikel
9.2, lid 2 van de WIA.
C 		 Mits zulks op de polis is aangetekend, bestaat tevens recht
op schadevergoeding wegens de aan de WGA-uitkering
gerelateerde werkgeverslasten tot maximaal het op de polis
vermelde percentage.
D 		 Indien een werknemer op de ingangsdatum van de verzekering respectievelijk dekking recht kan doen gelden op
een uitkering uit hoofde van de WIA op basis van een
arbeidsongeschiktheidspercentage van minder dan 80%,
heeft de verzekering uitsluitend betrekking op zijn resterende arbeidsgeschiktheid. Een toename van de arbeidsongeschiktheid is niet verzekerd indien die is toe te rekenen aan
de oorspronkelijke oorzaak van de arbeidsongeschiktheid
die op de ingangsdatum van de verzekering respectievelijk
dekking bestond.
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Art. 7 Melding van arbeidsongeschiktheid en herstel
A 		 De verzekeringnemer is verplicht:
1. zesenveertig en honderdenvier weken na de eerste ziektedag Avéro Achmea in kennis te stellen van nog lopende
ziektegevallen;
2. Avéro Achmea onmiddellijk op de hoogte te stellen van het
gehele of gedeeltelijke herstel, dan wel van de gehele of
gedeeltelijke hervatting van werkzaamheden van de
arbeidsongeschikte werknemer;
3. Avéro Achmea onmiddellijk te informeren over wijzigingen
in de WGA-uitkeringsverplichting, onder overlegging van de
daarop betrekking hebbende uitkeringsbescheiden.
B 		 De verzekeringnemer en Avéro Achmea treden met elkaar
in overleg teneinde te beoordelen of gebruik kan worden
gemaakt van de voorzieningen en regelingen welke Avéro
Achmea heeft getroffen of gaat treffen in het kader van de
bevordering van het herstel en de re-integratie van een
arbeidsongeschikte (gewezen) werknemer van de verzekeringnemer.
C 		 Avéro Achmea zal dienaangaande een voorstel doen waarin
de re-integratiemogelijkheden zullen zijn opgenomen.
D 		 Indien niet uit hoofde van een andere regeling aanspraak
bestaat op vergoeding van kosten van geneeskundige
behandeling en voorziening ter voorkoming en ter vermindering van arbeidsongeschiktheid door revalidatie en/of
herscholing kan Avéro Achmea een door haar vast te stellen bijdrage in deze kosten leveren, binnen door Avéro
Achmea te stellen condities.

Art. 10 Bijzondere uitsluitingen
A 		 Avéro Achmea is evenmin uit hoofde van deze verzekering
aansprakelijk:
1. indien aanspraak kan worden gemaakt op een uitkering
krachtens de ZW of de Wet arbeid en zorg, daaronder
begrepen een uitkering wegens zwangerschap, bevalling of
overlijden;
2. indien aanspraak kan worden gemaakt op een uitkering
krachtens de IVA;
3. over het tijdvak waarin de verzekeringnemer krachtens artikel 7:629, lid 11, BW en artikel 39a ZW verplicht is tot
loondoorbetaling aan de werknemer respectievelijk restitutie aan het UWV vanwege:
- een te late aangifte van de arbeidsongeschiktheid als
bedoeld in artikel 38, lid 1, ZW;
- een vrijwillige verlenging van de wachttijd op grond van
artikel 3.2 WIA;
- de sancties ingevolge artikel 39a ZW en artikel 3.3, lid 9,
WIA, opgelegd aan de verzekeringnemer wegens het niet
nakomen van zijn verplichtingen genoemd in artikel 38 ZW
respectievelijk artikel 3.3 WIA (het aantekening houden van
het verloop van de arbeidsongeschiktheid en de re-integratie van de werknemer, het opstellen, regelmatig evalueren
en bijstellen van een plan van aanpak in overleg met de
werknemer, het opstellen van een re-integratieverslag in
overleg met de werknemer respectievelijk het zich laten bijstaan door een arbodienst etc.);
4. indien de werknemer anders dan ten gevolge van arbeidsongeschiktheid niet bereid is de bedongen arbeid te verrichten waartoe hij door de arbodienst c.q. het UWV in
staat wordt geacht, dan wel indien de verzekeringnemer de
werknemer niet in staat stelt de bedongen arbeid te verrichten, tenzij de verzekeringnemer aantoont dat de nonactiviteit van de werknemer uitsluitend is veroorzaakt door
arbeidsongeschiktheid vastgesteld op medisch objectiveerbare gronden.
B 		 Onverminderd het bepaalde in lid A van dit artikel is Avéro
Achmea uit hoofde van deze verzekering niet aansprakelijk
indien de arbeidsongeschiktheid reeds bestond op de
ingangsdatum van de verzekering dan wel op de aanvangsdatum van de dekking voor de betreffende werknemer, tenzij na de ingangsdatum van de verzekering dan wel na de
aanvangsdatum van de dekking voor de betreffende werknemer ten minste 4 aaneengesloten weken geen arbeidsongeschiktheid heeft bestaan.

Art. 8 Verplichtingen van de verzekeringnemer c.q. de werknemer bij arbeidsongeschiktheid
De verzekeringnemer c.q. de werknemer is verplicht zich te
houden aan alle voorschriften van het BW, de ZW, de WIA
en de Arbowet, het UWV, de arbodienst en Avéro Achmea
ter zake van (preventie van) arbeidsongeschiktheid in het
algemeen en (preventie van) arbeidsongeschiktheid van de
werknemers in dienst van de verzekeringnemer in het
bijzonder. Tot deze verplichtingen behoren in ieder geval:
1. al het mogelijke te doen om het herstel en de re-integratie
van de werknemer te bevorderen en alles na te laten wat
dat herstel en die re-integratie kan vertragen of verhinderen. Daartoe behoren onder meer het overeenkomstig artikel 3.3 WIA:
- aantekening houden door de verzekeringnemer van het
verloop van de arbeidsongeschiktheid en de re-integratie
van de werknemer;
- in overleg tussen de verzekeringnemer en de werknemer
opstellen, regelmatig evalueren en bijstellen van een plan
van aanpak, en
- het in overleg tussen de verzekeringnemer en de werk
nemer opstellen van een re-integratieverslag;
2. alle door Avéro Achmea of de door haar aangewezen
derden nodig geoordeelde gegevens te verstrekken of te
doen verstrekken en daartoe de nodige machtigingen te
verlenen;
3. het beschikbaar stellen van passende arbeid als bedoeld in
artikel 7:658a, lid 3, BW, bij de verzekeringnemer zelf of bij
derden, indien de arbodienst, respectievelijk het UWV, de
werknemer in staat acht zodanige arbeid te verrichten;
4. het aanvaarden van passende arbeid als bedoeld in artikel
7:658a, lid 3, BW, bij de verzekeringnemer zelf of bij derden
indien de arbodienst, respectievelijk het UWV, de werknemer in staat acht zodanige arbeid te verrichten;
5. alle medewerking te verlenen aan de arbodienst en geen
feiten of omstandigheden te verzwijgen die voor de vaststel
ling van de arbeidsongeschiktheid of de mate daarvan van
belang zijn;
6. het terstond (laten) instellen van een verhaalsactie jegens
de derde die voor de gevolgen van de arbeidsongeschiktheid naar burgerlijk recht aansprakelijk is.

Art. 11 Premievaststelling
A 		 Op de premievervaldatum van de verzekering wordt jaarlijks vooraf een voorlopige premie vastgesteld op basis van
de verwachte te verzekeren som van de maximumpremielonen van de werknemers voor het desbetreffende jaar.
B 		 Bij wijziging van de voor de premie van belang zijnde gegevens, zoals genoemd in artikel 4, kan in de loop van het
verzekeringsjaar de voorlopige premie worden aangepast
aan de gewijzigde gegevens, onverminderd het bepaalde in
artikel 4 lid B.
C 		 Jaarlijks na afloop van het verzekeringsjaar wordt op basis
van de definitieve voor de premie van belang zijnde gegevens een definitieve premie vastgesteld.
D 		 Voor zowel de voorlopige als de definitieve premie ontvangt
de verzekeringnemer een nota, waarop is aangegeven wanneer de premie uiterlijk dient te zijn voldaan.
E 		 In geval van arbeidsongeschiktheid van een werknemer is
voor deze werknemer premie verschuldigd naar rato van de
mate van arbeidsgeschiktheid.
Art. 12	Uitbetaling
A 		 Het recht op de schadevergoeding voor een arbeidsongeschikte werknemer gaat in op de dag waarop de aanspraak
op een WGA-uitkering bestaat. Avéro Achmea betaalt de
aan de verzekeringnemer uit te keren bedragen bij wijze
van voorschot per maand achteraf.
B 		 Na afloop van het verzekeringsjaar wordt op basis van de
dan vaststaande gegevens welke voor de vaststelling van
de uitkeringsschade van belang zijn, de definitieve omvang
van de schadevergoeding vastgesteld.
C 		 Een op grond van het voorgaande lid geconstateerd overschot of tekort in de uitbetaling van de schadevergoeding,
zal worden teruggevorderd van respectievelijk verrekend
met de verzekeringnemer.
D 		 Indien voor de gevolgen van de arbeidsongeschiktheid een
derde naar burgerlijk recht aansprakelijk is en de op grond
van het eigenrisicodragen gedane betalingen op deze door
of namens de verzekeringnemer worden of kunnen worden
verhaald, wordt de schadevergoeding bij wijze van voorschot verstrekt. Definitieve vaststelling van de schadever-

Art. 9 Einde van de verzekering
A		 Onverminderd hetgeen in de algemene voorwaarden en
elders in de voorwaarden van deze verzekering bepaald is,
heeft Avéro Achmea het recht, zonder dat enige aanmaning
of ingebrekestelling vereist is, de verzekering alsmede de
daarvan deel uitmakende garantiestelling te beëindigen
vanaf het moment dat de verzekeringnemer:
1. niet langer eigenrisicodrager is;
2. zijn uitkeringsverplichtingen als eigenrisicodrager niet meer
nakomt.
B		 In afwijking van het bepaalde in artikel 4 van de algemene
voorwaarden is beëindiging van deze verzekering door
Avéro Achmea niet mogelijk in de gevallen genoemd in lid
B, 1. sub a. en b. van genoemd artikel 4.
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goeding en verrekening van het verstrekte voorschot vinden plaats nadat is komen vast te staan welk bedrag is
verhaald. De verzekeringnemer zal Avéro Achmea van het
resultaat van de verhaalsactie terstond in kennis stellen.
Art. 13 Recht op schadevergoeding na beëindiging van de verzekering en het eigenrisicodragen
Onverminderd hetgeen in de algemene voorwaarden en
elders in de voorwaarden van deze verzekering is bepaald,
blijven bij beëindiging van de verzekering en het eigen
risicodragen de rechten ten aanzien van arbeidsongeschiktheidsgevallen waarvan de eerste dag van arbeids
ongeschiktheid ligt voor de beëindiging van de verzekering
respectievelijk het eigenrisicodragen gewaarborgd.
Art. 14 Einde van de schadevergoeding
De schadevergoeding voor een arbeidsongeschikte werknemer eindigt:
1. op de dag waarop de verplichting van verzekeringnemer tot
het betalen van een WGA-uitkering eindigt dan wel de dag
waarop de verzekeringnemer zijn uitkeringsverplichtingen
als eigenrisicodrager niet meer nakomt;
2. op de dag met ingang van welke Avéro Achmea de verzekering heeft beëindigd overeenkomstig de bepalingen in de
algemene voorwaarden en de voorwaarden van deze verzekering;
3. op de dag van overlijden van de werknemer. In dit geval
keert Avéro Achmea de wettelijk verplichte overlijdensuitkering, die voor rekening komt van de verzekeringnemer en
ook daadwerkelijk door hem wordt betaald, uit aan de verzekeringnemer;
4. met onmiddellijke ingang, zodra Avéro Achmea gehouden
is op grond van de garantiestelling aan het UWV uit te
keren.
Art. 15 Wijziging van de premie en/of de voorwaarden
In aanvulling op artikel 8, lid B van de algemene voorwaarden is het volgende van toepassing op deze verzekering.
A 		 Bij verlenging van deze overeenkomst heeft Avéro Achmea
het recht het tarief en andere voorwaarden in deze overeenkomst te wijzigen, mits het voorstel ten minste 3 maanden vóór die datum schriftelijk aan de verzekeringnemer is
meegedeeld. De verzekeringnemer kan de overeenkomst
dan opzeggen mits hij dit schriftelijk doet binnen 2 maanden na de kennisgeving van Avéro Achmea van de voorgenomen wijzigingen.
B 		 Avéro Achmea heeft eveneens het recht, indien het schadeverloop van deze verzekering daartoe aanleiding geeft,
de premie en/of voorwaarden van deze verzekering te wijzigen met ingang van een door Avéro Achmea te bepalen
datum met inachtneming van een termijn van 30 dagen
gerekend vanaf de dagtekening van het voorstel tot wijziging aan de verzekeringnemer. De verzekeringnemer wordt
geacht met de wijziging te hebben ingestemd, tenzij hij
Avéro Achmea binnen 30 dagen na die mededeling van het
tegendeel heeft bericht. In dat geval eindigt de verzekering
met ingang van de datum waarop de wijziging van kracht
zou zijn geworden.
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	Hoofdstuk 6
WGA Hiaatverzekering
Aan deze verzekering kunnen met inachtneming van de
algemene voorwaarden rechten worden ontleend mits
"WGA Hiaatverzekering" is vermeld op het polisblad.
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B 		 Indien de mate van arbeidsongeschiktheid van de werk
nemer toeneemt, vindt, ongeacht de oorzaak van de toename, verhoging van de schadevergoeding plaats conform
het bepaalde in artikel 2.
Art. 5 Arbodienst
A		 De verzekeringnemer is gehouden de controle en begeleiding van het ziekteverzuim van diens werknemers op te
dragen aan een arbodienst.
B 		 De verzekeringnemer dient desgevraagd een kopie van de
door hem gesloten overeenkomst aan Avéro Achmea
beschikbaar te stellen.
C 		 De inhoud van het dienstenpakket, verwoord in de overeenkomst, kan voor Avéro Achmea reden zijn de verzekering te weigeren of niet te verlengen.
D 		 Op verzoek van Avéro Achmea geeft de verzekeringnemer
inzage in de op grond van de Arbowet opgestelde risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E) met bijbehorende plannen van aanpak.
E 		 Indien de verzekeringnemer binnen de verzekeringstermijn
overgaat naar een andere arbodienst of de inhoud van het
dienstverleningspakket wordt veranderd, dient de verzekeringnemer dit aan Avéro Achmea te melden.
F 		 De verzekeringnemer dient desgevraagd Avéro Achmea
schriftelijk te machtigen indien Avéro Achmea gegevens
over (de onderneming van) de verzekeringnemer nodig
heeft die geadministreerd zijn bij het UWV of de arbodienst.

Inhoud
Strekking van de verzekering
Aanspraak op schadevergoeding
Einde van de dekking c.q. de verzekering
Aanspraken na het einde van de verzekering
Arbodienst
Melding van arbeidsongeschiktheid en herstel
Verplichtingen van de verzekeringnemer c.q. de werknemer
bij arbeidsongeschiktheid
Einde van de schadevergoeding
Bijzondere uitsluitingen
Vaststelling van de hoogte van de schadevergoeding
Wijziging van de schadevergoeding
Betaling van de schadevergoeding
Opgaven van de verzekeringnemer ten behoeve van de
premiebetaling
Premiebetaling en premievaststelling
Stand van verzekering

Art. 1 Strekking van de verzekering
Deze verzekering heeft als doel schadevergoeding te verlenen in het geval een werknemer als gevolg van zijn
arbeidsongeschiktheid inkomen derft uit arbeid, in dienstverband bij de verzekeringnemer verricht.

Art. 6 Melding van arbeidsongeschiktheid en herstel
De verzekeringnemer is verplicht:
1. zesenveertig en honderdenvier weken na de eerste ziektedag van een werknemer diens arbeidsongeschiktheid
onmiddellijk aan Avéro Achmea te melden indien de werknemer op dat moment nog arbeidsongeschikt is;
2. Avéro Achmea onmiddellijk op de hoogte te stellen van het
gehele of gedeeltelijke herstel, dan wel van de gehele of
gedeeltelijke werkhervatting door de werknemer;
3. Avéro Achmea onmiddellijk te informeren over wijzigingen
in de uitkering krachtens de WIA, onder overlegging van de
daarop betrekking hebbende uitkeringsbescheiden van het
UWV.

Art. 2 Aanspraak op schadevergoeding
A 		 Op grond van deze verzekering heeft de werknemer of,
indien zulks met de verzekeringnemer is overeengekomen,
voor zolang de werknemer op grond van de WIA aanspraak
kan maken op:
1. of een loongerelateerde- of loonaanvullingsuitkering en
voor meer dan 80% arbeidsongeschikt is,
2. of een vervolguitkering, en voor zover overigens is voldaan
aan de bepalingen in de algemene voorwaarden en de
bepalingen in deze verzekering.
B 		 De dekking van het arbeidsongeschiktheidsrisico ten
behoeve van een werknemer vangt aan op de datum waarop deze voor de verzekering is aangemeld en door Avéro
Achmea is geaccepteerd.
C		 De schadevergoeding uit lid A, 1. van dit artikel bedraagt
75% van het voor de betreffende werknemer verzekerde
bedrag onder aftrek van zijn uitkering krachtens de WGA.
Het verzekerde bedrag in verband met arbeidsongeschiktheid is het volledige bedrag dat voor de werknemer is verzekerd op de dag voorafgaand aan de dag waarop de
werknemer recht krijgt op een uitkering krachtens de WGA.
D 		 De schadevergoeding uit lid A, 2. is afhankelijk van het percentage arbeidsongeschiktheid van de betreffende werknemer en wordt vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in
artikel 10 van deze verzekering.

Art. 7 Verplichtingen van de verzekeringnemer c.q. de werknemer bij arbeidsongeschiktheid
De verzekeringnemer c.q. de werknemer is verplicht zich te
houden aan alle voorschriften van het BW, de ZW, de WIA
en de Arbowet, het UWV, de arbodienst en Avéro Achmea
ter zake van (preventie van) arbeidsongeschiktheid in het
algemeen en (preventie van) arbeidsongeschiktheid van de
werknemers in dienst van de verzekeringnemer in het
bijzonder. Tot deze verplichtingen behoren in ieder geval:
1. al het mogelijke te doen om het herstel en de re-integratie
van de werknemer te bevorderen en alles na te laten wat
dat herstel en die re-integratie kan vertragen of verhinderen. Daartoe behoren onder meer het overeenkomstig artikel 3.3 WIA:
- aantekening houden door de verzekeringnemer van het
verloop van de arbeidsongeschiktheid en de re-integratie
van de werknemer;
- in overleg tussen de verzekeringnemer en de werknemer
opstellen, regelmatig evalueren en bijstellen van een plan
van aanpak, en
- het in overleg tussen de verzekeringnemer en de werknemer opstellen van een re-integratieverslag;
2. alle door Avéro Achmea of de door haar aangewezen derden nodig geoordeelde gegevens te verstrekken of te doen
verstrekken en daartoe de nodige machtigingen te verlenen;
3. het beschikbaar stellen van passende arbeid als bedoeld in
artikel 7:658a, lid 3, BW, bij de verzekeringnemer zelf of bij
derden, indien de arbodienst, respectievelijk het UWV, de
werknemer in staat acht zodanige arbeid te verrichten;
4. het aanvaarden van passende arbeid als bedoeld in artikel
7:658a, lid 3, BW, bij de verzekeringnemer zelf of bij derden
indien de arbodienst, respectievelijk het UWV, de werknemer in staat acht zodanige arbeid te verrichten;
5. alle medewerking te verlenen aan de arbodienst en het
UWV en geen feiten of omstandigheden te verzwijgen die
voor de vaststelling van de arbeidsongeschiktheid of de
mate daarvan van belang zijn.

Art. 3 Einde van de dekking c.q. de verzekering
A 		 De dekking voor een werknemer afzonderlijk eindigt:
1. zodra de werknemer de overeengekomen eindleeftijd heeft
bereikt;
2. op de dag waarop de werknemer overlijdt;
3. op de dag waarop het dienstverband van de nietarbeidsongeschikte werknemer bij de werkgever eindigt;
4. zodra de verzekering door Avéro Achmea of verzekeringnemer (tussentijds) rechtsgeldig is beëindigd.
B 		 In afwijking van het bepaalde in artikel 4 van de algemene
voorwaarden is beëindiging van deze verzekering door
Avéro Achmea niet mogelijk in de gevallen genoemd in lid
B, 1. sub a. en b. van genoemd artikel 4.
Art. 4 Aanspraken na het einde van de verzekering
A		 Indien de verzekering eindigt, blijft, in afwijking van het
bepaalde in art. 4, lid D van de algemene voorwaarden,
recht op schadevergoeding bestaan in verband met
arbeidsongeschiktheid waarvan de eerste ziektedag lag
vóór het einde van de verzekering en wel voor zover en
zolang die arbeidsongeschiktheid daarna uit dezelfde
oorzaak onafgebroken blijft voortduren. De vorige volzin
is van overeenkomstige toepassing op een werknemer
die op het moment van beëindiging van de verzekering
recht heeft op loondoorbetaling wegens ziekte of een uitkering ontvangt krachtens de ZW en in aansluiting daarop recht kan doen gelden op een WGA-uitkering mits dit
bij de verzekeraar is gemeld.

Art. 8 Einde van de schadevergoeding
De schadevergoeding eindigt op de eerste dag van de
maand:
1. volgend op die, waarin de arbeidsongeschiktheid ophoudt
te bestaan;
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2. waarin de verzekerde de op het polisblad genoemde eindleeftijd bereikt;
3. volgend op die, waarin de verzekerde is overleden.

gend op de ingangsdatum van de schadevergoeding en
vervolgens elk jaar op 1 januari samengesteld stijgen met
het op het polisblad vermelde percentage.

Art. 9 Bijzondere uitsluitingen
A 		 Avéro Achmea is evenmin uit hoofde van deze verzekering
aansprakelijk:
1. indien aanspraak kan worden gemaakt op een uitkering
krachtens de ZW of de Wet arbeid en zorg, daaronder
begrepen een uitkering wegens zwangerschap, bevalling of
overlijden;
2. indien aanspraak kan worden gemaakt op een uitkering
krachtens de IVA;
3. over het tijdvak waarin de verzekeringnemer krachtens artikel 7:629, lid 11, BW en artikel 39a ZW verplicht is tot
loondoorbetaling aan de werknemer respectievelijk restitutie aan het UWV vanwege:
- een te late aangifte van de arbeidsongeschiktheid als
bedoeld in artikel 38, lid 1, ZW;
- een vrijwillige verlenging van de wachttijd op grond van
artikel 3.2 WIA;
- de sancties ingevolge artikel 39a ZW en artikel 3.3, lid 9,
WIA, opgelegd aan de verzekeringnemer wegens het niet
nakomen van zijn verplichtingen genoemd in artikel 38 ZW
respectievelijk artikel 3.3 WIA (het aantekening houden van
het verloop van de arbeidsongeschiktheid en de re-integratie van de werknemer, het opstellen, regelmatig evalueren
en bijstellen van een plan van aanpak in overleg met de
werknemer, het opstellen van een re-integratieverslag in
overleg met de werknemer respectievelijk het zich laten bijstaan door een arbodienst etc.);
4. indien de werknemer anders dan ten gevolge van arbeidsongeschiktheid niet bereid is de bedongen arbeid te verrichten waartoe hij door de arbodienst c.q. het UWV in
staat wordt geacht, dan wel indien de verzekeringnemer de
werknemer niet in staat stelt de bedongen arbeid te verrichten, tenzij de verzekeringnemer aantoont dat de nonactiviteit van de werknemer uitsluitend is veroorzaakt door
arbeidsongeschiktheid vastgesteld op medisch objectiveerbare gronden.
B 		 Onverminderd het bepaalde in lid A van dit artikel is Avéro
Achmea uit hoofde van deze verzekering niet aansprakelijk
indien de arbeidsongeschiktheid reeds bestond op de
ingangsdatum van de verzekering dan wel op de aanvangsdatum van de dekking voor de betreffende werknemer, tenzij na de ingangsdatum van de verzekering respectievelijk
na de aanvangsdatum van de dekking voor de betreffende
werknemer ten minste 4 aaneengesloten weken geen
arbeidsongeschiktheid heeft bestaan.

Art. 12 Betaling van de schadevergoeding
A 		 Een schadevergoeding in verband met arbeidsongeschiktheid die ten tijde van de ingang gelijk is aan of minder
bedraagt dan het wettelijk toegestane bedrag voor afkoop,
kan door Avéro Achmea worden afgekocht onder terhandstelling van de afkoopsom aan de uitkeringsgerechtigde.
B 		 Het recht op schadevergoeding wordt van dag tot dag verkregen; de schadevergoeding bedraagt per dag 1/365e
gedeelte van het voor de betreffende werknemer verzekerde bedrag vermenigvuldigd met het uitkeringspercentage
volgens artikel 10.
De betaling geschiedt maandelijks achteraf.
Schadevergoedingen van minder dan € 600,- per jaar worden ter keuze van Avéro Achmea uitbetaald in langere termijnen, maar ten minste eenmaal per jaar.
C		 De schadevergoeding wordt verminderd met het bedrag
dat Avéro Achmea ingevolge wettelijke voorschriften moet
inhouden.
Art. 13	Opgaven van de verzekeringnemer ten behoeve van de
premiebetaling
1. De verzekeringnemer is, voor zover niet anders is overeengekomen, verplicht alle werknemers voor de verzekering
aan te melden.
2. De verzekeringnemer is tevens verplicht iedere mutatie in
het personeelsbestand, met opgave van datum indienst- of
uitdiensttreding, alsmede geboortedatum, geslacht, brutoloon en beroep, door te geven aan Avéro Achmea.
3. Aanmelding voor de verzekering van een werknemer dient
binnen 2 maanden na indiensttreding te geschieden voor
zover de werknemer op grond van de door de verzekeringnemer gedane toezegging in aanmerking komt voor deelname aan de verzekering. Indien een werknemer pas op
een later moment op grond van de door de verzekeringnemer gedane toezegging in aanmerking komt voor deelname
aan de verzekering dient aanmelding binnen twee maanden
na dit moment te geschieden. Een werknemer die door de
verzekeringnemer op een ander moment wordt aangemeld,
wordt door Avéro Achmea niet geaccepteerd tenzij de
werknemer zelf terugkomt op een eerder gemaakte keuze
niet deel te willen nemen aan de verzekering. Acceptatie
door Avéro Achmea geschiedt dan eerst na beoordeling
van het arbeidsongeschiktheidsrisico door middel van door
de werknemer te leveren gezondheidswaarborgen.
Art. 14 Premiebetaling en premievaststelling
A		 Naast de bepalingen in de algemene voorwaarden is het
volgende van toepassing.
De premie wordt ieder jaar gebaseerd op de verzekerde
schadevergoeding in verband met arbeidsongeschiktheid
en de leeftijd van de verzekerden per 1 januari van dat jaar.
De verzekeringnemer is verplicht jaarlijks vóór 1 maart een
opgave te verstrekken van de salarisgegevens per 1 januari
van dat jaar. Tussentijdse wijzigingen van salarissen, de
leeftijden en de relevante wettelijke bedragen leiden niet tot
premieaanpassing, tenzij de wijziging van de relevante wettelijke bedragen naar het oordeel van Avéro Achmea substantieel is.
B 		 De premie is bij vooruitbetaling verschuldigd tot:
1. twee jaar voor het tijdstip waarop de betrokken werknemer
de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, doch niet langer
dan tot twee jaar voor het bereiken van de onder artikel 3
lid A genoemde leeftijd;
2. de dag waarop de verzekering eindigt;
3. de dag waarop de verzekering voor de werknemer eindigt.
C 		 In geval van arbeidsongeschiktheid van een werknemer is
geen premie meer voor deze werknemer verschuldigd.

Art. 10 Vaststelling van de hoogte van de schadevergoeding
A 		 De hoogte van de schadevergoeding in verband met
arbeidsongeschiktheid is afhankelijk van de mate van
arbeidsongeschiktheid van de betreffende werknemer en
bedraagt op jaarbasis:
bij een arbeids
ongeschiktheid van:
0 tot 35%
35 tot 45%
45 tot 55%
55 tot 65%
65 tot 80%

het hieronder vermelde percentage van het verzekerde bedrag:
0 %
28 %
35 %
42 %
50,75%

Het verzekerde bedrag in verband met arbeidsongeschiktheid is het volledige bedrag dat voor de werknemer is verzekerd op de dag voorafgaand aan de dag waarop de
werknemer recht krijgt op een vervolguitkering.
B 		 Indien de werknemer op het tijdstip waarop de verzekering
tot stand komt al recht heeft op een uitkering ingevolge de
WIA, bestaat uitsluitend recht op een schadevergoeding
voor de toename van de op dat tijdstip bestaande mate
van arbeidsongeschiktheid.
C 		 Indien de werknemer recht heeft op enigerlei andere uitkering en/of schadevergoeding wordt deze uitkering en/of
schadevergoeding in mindering gebracht op de schadevergoeding uit hoofde van deze verzekering.

Art. 15 Stand van verzekering
Avéro Achmea informeert bij ingang van de schadevergoeding in verband met arbeidsongeschiktheid de verzekerde
schriftelijk over de hoogte van de schadevergoeding.

Art. 11 Wijziging van de schadevergoeding
A 		 De hoogte van de schadevergoeding wordt gewijzigd met
ingang van de eerste dag van de maand volgend op die
waarin de vervolguitkering wijzigt.
B 		 Indien uit het polisblad blijkt dat een klimmende schadevergoeding is overeengekomen, dan zal het oude inkomen uit
arbeid in dienstverband verricht op de eerste januari vol17

	Hoofdstuk 7
WGA Hiaatverzekering Uitgebreid
Aan deze verzekering kunnen met inachtneming van de
algemene voorwaarden rechten worden ontleend mits
“WGA Hiaatverzekering Uitgebreid” is vermeld op het polisblad.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

1
2
3
4
5
6
7

Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14

B, 1. sub a. en b. van genoemd artikel 4.
Art. 4 Aanspraken na het einde van de verzekering
A		 Indien de verzekering eindigt, blijft, in afwijking van het
bepaalde in art. 4, lid D van de algemene voorwaarden,
recht op schadevergoeding bestaan in verband met
arbeidsongeschiktheid waarvan de eerste ziektedag lag
vóór het einde van de verzekering en wel voor zover en
zolang die arbeidsongeschiktheid daarna uit dezelfde
oorzaak onafgebroken blijft voortduren. De vorige volzin
is van overeenkomstige toepassing op een werknemer
die op het moment van beëindiging van de verzekering
recht heeft op loondoorbetaling wegens ziekte of een uitkering ontvangt krachtens de ZW en in aansluiting daarop recht kan doen gelden op een WGA-uitkering mits dit
bij de verzekeraar is gemeld.
B 		 Indien de mate van arbeidsongeschiktheid van de werk
nemer toeneemt, vindt, ongeacht de oorzaak van de toename, verhoging van de schadevergoeding plaats conform
het bepaalde in artikel 2.

Inhoud
Strekking van de verzekering
Aanspraak op schadevergoeding
Einde van de dekking c.q. de verzekering
Aanspraken na het einde van de verzekering
Arbodienst
Melding van arbeidsongeschiktheid en herstel
Verplichtingen van de verzekeringnemer c.q. de werknemer bij arbeidsongeschiktheid
Einde van de schadevergoeding
Bijzondere uitsluitingen
Wijziging van de schadevergoeding
Betaling van de schadevergoeding
Opgaven van de verzekeringnemer ten behoeve van de
premiebetaling
Premiebetaling en premievaststelling
Stand van verzekering

Art. 5 Arbodienst
A		 De verzekeringnemer is gehouden de controle en begeleiding van het ziekteverzuim van diens werknemers op te
dragen aan een arbodienst.
B 		 De verzekeringnemer dient desgevraagd een kopie van de
door hem gesloten overeenkomst aan Avéro Achmea
beschikbaar te stellen.
C 		 De inhoud van het dienstenpakket, verwoord in de overeenkomst, kan voor Avéro Achmea reden zijn de verzekering te weigeren of niet te verlengen.
D 		 Op verzoek van Avéro Achmea geeft de verzekeringnemer
inzage in de op grond van de Arbowet opgestelde risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E) met bijbehorende plannen van aanpak.
E 		 Indien de verzekeringnemer binnen de verzekeringstermijn
overgaat naar een andere arbodienst of de inhoud van het
dienstverleningspakket wordt veranderd, dient de verzekeringnemer dit aan Avéro Achmea te melden.
F 		 De verzekeringnemer dient desgevraagd Avéro Achmea
schriftelijk te machtigen indien Avéro Achmea gegevens
over (de onderneming van) de verzekeringnemer nodig
heeft die geadministreerd zijn bij het UWV of de arbodienst.

Art. 1 Strekking van de verzekering
De verzekering heeft als doel schadevergoeding te verlenen
bij arbeidsongeschiktheid van de verzekerde werknemer,
als aanvulling op de WGA-loongerelateerde uitkering, de
WGA-loonaanvullingsuitkering of de WGA-vervolguitkering.
De verzekering vult aan tot 75% van het verschil tussen het
oude en nieuwe inkomen uit arbeid in dienstverband verricht. Bij onvoldoende benutting van de resterende verdiencapaciteit vult de verzekering aan tot 70% van het verschil
tussen het oude en nieuwe inkomen uit arbeid in dienstverband verricht. Hierbij wordt het oude inkomen gemaximeerd
op het maximumpremieloon. Een WW-uitkering wordt in
mindering gebracht op de uitkering krachtens deze verzekering. In formulevorm betekent dit het volgende:
De uitkering op jaarbasis bedraagt bij benutting verdiencapaciteit ≥ 50%:
75% * (oud loon – (nieuwe loon * (WIA-loon / oude loon)))
– wettelijke WGA-uitkering – wettelijke WW-uitkering.
De uitkering op jaarbasis bedraagt bij benutting verdiencapaciteit < 50%:
70% * (oud loon – (nieuwe loon * (WIA-loon / oude loon)))
– wettelijke WGA-uitkering – wettelijke WW-uitkering.

Art. 6 Melding van arbeidsongeschiktheid en herstel
De verzekeringnemer is verplicht:
1. zesenveertig en honderdenvier weken na de eerste ziektedag van een werknemer diens arbeidsongeschiktheid
onmiddellijk aan Avéro Achmea te melden indien de werknemer op dat moment nog arbeidsongeschikt is;
2. Avéro Achmea onmiddellijk op de hoogte te stellen van het
gehele of gedeeltelijke herstel, dan wel van de gehele of
gedeeltelijke werkhervatting door de werknemer;
3. Avéro Achmea onmiddellijk te informeren over wijzigingen
in de uitkering krachtens de WIA, onder overlegging van de
daarop betrekking hebbende uitkeringsbescheiden van het
UWV.

Art. 2 Aanspraak op schadevergoeding
A 		 Op grond van deze verzekering heeft de werknemer of,
indien zulks met de verzekeringnemer is overeengekomen, de verzekeringnemer, recht op schadevergoeding
indien en voor zolang de werknemer op grond van de
WIA aanspraak kan maken op een loongerelateerde,
loonaanvullings- of vervolguitkering en voor zover overigens is voldaan aan de bepalingen in de algemene voorwaarden en de bepalingen in deze verzekering.
B 		 De dekking van het arbeidsongeschiktheidsrisico ten
behoeve van een werknemer vangt aan op de datum
waarop deze voor de verzekering is aangemeld en door
Avéro Achmea is geaccepteerd.
C 		 De hoogte van de verzekeringsuitkering wordt berekend
conform artikel 1 van dit hoofdstuk. Indien ook recht ontleend kan worden aan een WGA-hiaatverzekeringsuitkering, welke niet is opgenomen krachtens deze verzekering, of eventueel andere wettelijke uitkeringen, anders
dan in artikel 1 van dit hoofdstuk vermeld, dan wordt
deze hierop in mindering gebracht.
D		 Indien de werknemer op het tijdstip waarop de verzekering tot stand komt al recht heeft op een uitkering ingevolge de WIA, bestaat uitsluitend recht op een schadevergoeding voor de toename van de op dat tijdstip
bestaande mate van arbeidsongeschiktheid.

Art. 7 Verplichtingen van de verzekeringnemer c.q. de werknemer bij arbeidsongeschiktheid
De verzekeringnemer c.q. de werknemer is verplicht zich te
houden aan alle voorschriften van het BW, de ZW, de WIA
en de Arbowet, het UWV, de arbodienst en Avéro Achmea
ter zake van (preventie van) arbeidsongeschiktheid in het
algemeen en (preventie van) arbeidsongeschiktheid van de
werknemers in dienst van de verzekeringnemer in het
bijzonder. Tot deze verplichtingen behoren in ieder geval:
1. al het mogelijke te doen om het herstel en de re-integratie
van de werknemer te bevorderen en alles na te laten wat
dat herstel en die re-integratie kan vertragen of verhinderen. Daartoe behoren onder meer het overeenkomstig artikel 3.3 WIA:
- aantekening houden door de verzekeringnemer van het
verloop van de arbeidsongeschiktheid en de re-integratie
van de werknemer;
- in overleg tussen de verzekeringnemer en de werknemer
opstellen, regelmatig evalueren en bijstellen van een plan
van aanpak, en
- het in overleg tussen de verzekeringnemer en de werknemer opstellen van een re-integratieverslag;
2. alle door Avéro Achmea of de door haar aangewezen derden nodig geoordeelde gegevens te verstrekken of te doen
verstrekken en daartoe de nodige machtigingen te verlenen;
3. het beschikbaar stellen van passende arbeid als bedoeld in
artikel 7:658a, lid 3, BW, bij de verzekeringnemer zelf of bij
derden, indien de arbodienst, respectievelijk het UWV, de

Art. 3 Einde van de dekking c.q. de verzekering
A 		 De dekking voor een werknemer afzonderlijk eindigt:
1. zodra de werknemer de overeengekomen eindleeftijd heeft
bereikt;
2. op de dag waarop de werknemer overlijdt;
3. op de dag waarop het dienstverband van de nietarbeidsongeschikte werknemer bij de werkgever eindigt;
4. zodra de verzekering door Avéro Achmea of verzekeringnemer (tussentijds) rechtsgeldig is beëindigd.
B 		 In afwijking van het bepaalde in artikel 4 van de algemene
voorwaarden is beëindiging van deze verzekering door
Avéro Achmea niet mogelijk in de gevallen genoemd in lid
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werknemer in staat acht zodanige arbeid te verrichten;
4. het aanvaarden van passende arbeid als bedoeld in artikel
7:658a, lid 3, BW, bij de verzekeringnemer zelf of bij derden
indien de arbodienst, respectievelijk het UWV, de werknemer in staat acht zodanige arbeid te verrichten;
5. alle medewerking te verlenen aan de arbodienst en het
UWV en geen feiten of omstandigheden te verzwijgen die
voor de vaststelling van de arbeidsongeschiktheid of de
mate daarvan van belang zijn.

de bedrag vermenigvuldigd met het uitkeringspercentage
volgens artikel 10.
De betaling geschiedt maandelijks achteraf.
Schadevergoedingen van minder dan € 600,- per jaar worden ter keuze van Avéro Achmea uitbetaald in langere termijnen, maar ten minste eenmaal per jaar.
C		 De schadevergoeding wordt verminderd met het bedrag
dat Avéro Achmea ingevolge wettelijke voorschriften moet
inhouden.

Art. 8 Einde van de schadevergoeding
De schadevergoeding eindigt op de eerste dag van de
maand:
1. volgend op die, waarin de arbeidsongeschiktheid ophoudt
te bestaan;
2. waarin de verzekerde de op het polisblad genoemde eindleeftijd bereikt;
3. volgend op die, waarin de verzekerde is overleden.

Art. 12 	Opgaven van de verzekeringnemer ten behoeve van de
premiebetaling
1. De verzekeringnemer is, voor zover niet anders is overeengekomen, verplicht alle werknemers voor de verzekering
aan te melden.
2. De verzekeringnemer is tevens verplicht iedere mutatie in
het personeelsbestand, met opgave van datum indienst- of
uitdiensttreding, alsmede geboortedatum, geslacht, brutoloon en beroep, door te geven aan Avéro Achmea.
3. Aanmelding voor de verzekering van een werknemer dient
binnen 2 maanden na indiensttreding te geschieden voor
zover de werknemer op grond van de door de verzekeringnemer gedane toezegging in aanmerking komt voor deelname aan de verzekering. Indien een werknemer pas op
een later moment op grond van de door de verzekeringnemer gedane toezegging in aanmerking komt voor deelname
aan de verzekering dient aanmelding binnen twee maanden
na dit moment te geschieden. Een werknemer die door de
verzekeringnemer op een ander moment wordt aangemeld,
wordt door Avéro Achmea niet geaccepteerd tenzij de
werknemer zelf terugkomt op een eerder gemaakte keuze
niet deel te willen nemen aan de verzekering. Acceptatie
door Avéro Achmea geschiedt dan eerst na beoordeling
van het arbeidsongeschiktheidsrisico door middel van door
de werknemer te leveren gezondheidswaarborgen.

Art. 9 Bijzondere uitsluitingen
A 		 Avéro Achmea is evenmin uit hoofde van deze verzekering
aansprakelijk:
1. indien aanspraak kan worden gemaakt op een uitkering
krachtens de ZW of de Wet arbeid en zorg, daaronder
begrepen een uitkering wegens zwangerschap, bevalling of
overlijden;
2. indien aanspraak kan worden gemaakt op een uitkering
krachtens de IVA;
3. over het tijdvak waarin de verzekeringnemer krachtens artikel 7:629, lid 11, BW en artikel 39a ZW verplicht is tot
loondoorbetaling aan de werknemer respectievelijk restitutie aan het UWV vanwege:
- een te late aangifte van de arbeidsongeschiktheid als
bedoeld in artikel 38, lid 1, ZW;
- een vrijwillige verlenging van de wachttijd op grond van
artikel 3.2 WIA;
- de sancties ingevolge artikel 39a ZW en artikel 3.3, lid 9,
WIA, opgelegd aan de verzekeringnemer wegens het niet
nakomen van zijn verplichtingen genoemd in artikel 38 ZW
respectievelijk artikel 3.3 WIA (het aantekening houden van
het verloop van de arbeidsongeschiktheid en de re-integratie van de werknemer, het opstellen, regelmatig evalueren
en bijstellen van een plan van aanpak in overleg met de
werknemer, het opstellen van een re-integratieverslag in
overleg met de werknemer respectievelijk het zich laten bijstaan door een arbodienst etc.);
4. indien de werknemer anders dan ten gevolge van arbeidsongeschiktheid niet bereid is de bedongen arbeid te verrichten waartoe hij door de arbodienst c.q. het UWV in
staat wordt geacht, dan wel indien de verzekeringnemer de
werknemer niet in staat stelt de bedongen arbeid te verrichten, tenzij de verzekeringnemer aantoont dat de nonactiviteit van de werknemer uitsluitend is veroorzaakt door
arbeidsongeschiktheid vastgesteld op medisch objectiveerbare gronden.
B 		 Onverminderd het bepaalde in lid A van dit artikel is Avéro
Achmea uit hoofde van deze verzekering niet aansprakelijk
indien de arbeidsongeschiktheid reeds bestond op de
ingangsdatum van de verzekering dan wel op de aanvangsdatum van de dekking voor de betreffende werknemer, tenzij na de ingangsdatum van de verzekering respectievelijk
na de aanvangsdatum van de dekking voor de betreffende
werknemer ten minste 4 aaneengesloten weken geen
arbeidsongeschiktheid heeft bestaan.

Art. 13 Premiebetaling en premievaststelling
A		 Naast de bepalingen in de algemene voorwaarden is het
volgende van toepassing.
De premie wordt ieder jaar gebaseerd op de verzekerde
schadevergoeding in verband met arbeidsongeschiktheid
en de leeftijd van de verzekerden per 1 januari van dat jaar.
De verzekeringnemer is verplicht jaarlijks vóór 1 maart een
opgave te verstrekken van de salarisgegevens per 1 januari
van dat jaar. Tussentijdse wijzigingen van salarissen, de
leeftijden en de relevante wettelijke bedragen leiden niet tot
premieaanpassing, tenzij de wijziging van de relevante wettelijke bedragen naar het oordeel van Avéro Achmea substantieel is.
B 		 De premie is bij vooruitbetaling verschuldigd tot:
1. twee jaar voor het tijdstip waarop de betrokken werknemer
de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, doch niet langer
dan tot twee jaar voor het bereiken van de onder artikel 3
lid A genoemde leeftijd;
2. de dag waarop de verzekering eindigt;
3. de dag waarop de verzekering voor de werknemer eindigt.
C 		 In geval van arbeidsongeschiktheid van een werknemer is
geen premie meer voor deze werknemer verschuldigd.
Art. 14 Stand van verzekering
Avéro Achmea informeert bij ingang van de schadevergoeding in verband met arbeidsongeschiktheid de verzekerde
schriftelijk over de hoogte van de schadevergoeding.

Art. 10 Wijziging van de schadevergoeding
A 		 De hoogte van de schadevergoeding wordt gewijzigd met
ingang van de eerste dag van de maand volgend op die
waarin de loongerelateerde, loonaanvullings- of vervolguitkering wijzigt.
B 		 Indien uit het polisblad blijkt dat een klimmende schadevergoeding is overeengekomen, dan zal het oude inkomen uit
arbeid in dienstverband verricht op de eerste januari volgend op de ingangsdatum van de schadevergoeding en
vervolgens elk jaar op 1 januari samengesteld stijgen met
het op het polisblad vermelde percentage.
Art. 11 Betaling van de schadevergoeding
A 		 Een schadevergoeding in verband met arbeidsongeschiktheid die ten tijde van de ingang gelijk is aan of minder
bedraagt dan het wettelijk toegestane bedrag voor afkoop,
kan door Avéro Achmea worden afgekocht onder terhandstelling van de afkoopsom aan de uitkeringsgerechtigde.
B 		 Het recht op schadevergoeding wordt van dag tot dag verkregen; de schadevergoeding bedraagt per dag 1/365e
gedeelte van het voor de betreffende werknemer verzeker19

	Hoofdstuk 8
WIA Excedentverzekering
Aan deze verzekering kunnen met inachtneming van de
algemene voorwaarden rechten worden ontleend mits "WIA
Excedentverzekering" is vermeld op het polisblad.

bij de verzekeraar is gemeld.
B 		 Indien de mate van arbeidsongeschiktheid van de werk
nemer toeneemt, vindt, ongeacht de oorzaak van de toename, verhoging van de schadevergoeding plaats conform
het bepaalde in artikel 2.

Inhoud
Strekking van de verzekering
Aanspraak op schadevergoeding
Einde van de dekking c.q. de verzekering
Aanspraken na het einde van de verzekering
Arbodienst
Melding van arbeidsongeschiktheid en herstel
Verplichtingen van de verzekeringnemer c.q. de werknemer
bij arbeidsongeschiktheid
Einde van de schadevergoeding
Bijzondere uitsluitingen
Vaststelling van de hoogte van de schadevergoeding
Wijziging van de schadevergoeding
Betaling van de schadevergoeding
Opgaven van de verzekeringnemer ten behoeve van de premiebetaling
Premiebetaling en premievaststelling
Stand van verzekering

Art. 5 Arbodienst
A 		 De verzekeringnemer is gehouden de controle en begeleiding van het ziekteverzuim van diens werknemers op te
dragen aan een arbodienst.
B 		 De verzekeringnemer dient desgevraagd een kopie van de
door hem gesloten overeenkomst aan Avéro Achmea
beschikbaar te stellen.
C 		 De inhoud van het dienstenpakket, verwoord in de overeenkomst, kan voor Avéro Achmea reden zijn de verzekering te
weigeren of niet te verlengen.
D 		 Op verzoek van Avéro Achmea geeft de verzekeringnemer
inzage in de op grond van de Arbowet opgestelde risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E) met bijbehorende plannen
van aanpak.
E 		 Indien de verzekeringnemer binnen de verzekeringstermijn
overgaat naar een andere arbodienst of de inhoud van het
dienstverleningspakket wordt veranderd, dient de verzekeringnemer dit aan Avéro Achmea te melden.
F 		 De verzekeringnemer dient desgevraagd Avéro Achmea
schriftelijk te machtigen indien Avéro Achmea gegevens
over (de onderneming van) de verzekeringnemer nodig heeft
die geadministreerd zijn bij het UWV of de arbodienst.

Art.
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Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

1
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4
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Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

8
9
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11
12
13

Art. 14
Art. 15

Art. 1 Strekking van de verzekering
Deze verzekering heeft als doel schadevergoeding te verlenen in het geval een werknemer als gevolg van zijn arbeidsongeschiktheid inkomen derft uit arbeid, in dienstverband
bij de verzekeringnemer verricht.

Art. 6 Melding van arbeidsongeschiktheid en herstel
De verzekeringnemer is verplicht:
1. zesenveertig en honderdenvier weken na de eerste ziektedag van een werknemer diens arbeidsongeschiktheid
onmiddellijk aan Avéro Achmea te melden indien de werknemer op dat moment nog arbeidsongeschikt is;
2. Avéro Achmea onmiddellijk op de hoogte te stellen van het
gehele of gedeeltelijke herstel, dan wel van de gehele of
gedeeltelijke werkhervatting door de werknemer;
3. Avéro Achmea onmiddellijk te informeren over wijzigingen in
de uitkering krachtens de WIA, onder overlegging van de
daarop betrekking hebbende uitkeringsbescheiden van het
UWV.

Art. 2 Aanspraak op schadevergoeding
A 		 Op grond van deze verzekering heeft de werknemer of,
indien zulks met de verzekeringnemer is overeengekomen,
de verzekeringnemer, recht op schadevergoeding indien en
voor zolang de werknemer aanspraak kan maken op een
IVA-uitkering of een WGA-uitkering en voor zover overigens
is voldaan aan de bepalingen in de algemene voorwaarden
en de bepalingen in deze verzekering.
B 		 De dekking van het arbeidsongeschiktheidsrisico ten
behoeve van een werknemer vangt aan op de datum waarop deze voor de verzekering is aangemeld en door Avéro
Achmea is geaccepteerd.
C 		 De schadevergoeding is:
1. voor het WGA-aanvullingsdeel afhankelijk van het op het
polisblad genoemde verzekerde percentage van het brutoloon van de betreffende werknemer en van het percentage
arbeidsongeschiktheid van de betreffende werknemer en
wordt vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 10
van deze verzekering. Het brutoloon is voor deze WGA-aanvulling gemaximeerd tot het maximumpremieloon;
2. voor het WIA-excedentdeel afhankelijk van het op het polisblad genoemde verzekerde percentage van het brutoloon
van de betreffende werknemer, voor het gedeelte dat het
brutoloon het maximumpremieloon te boven gaat en van
het percentage arbeidsongeschiktheid van de betreffende
werknemer en wordt vastgesteld overeenkomstig het
bepaalde in artikel 10 van deze verzekering.
				
Art. 3 Einde van de dekking c.q. de verzekering
A 		 De dekking voor een werknemer afzonderlijk eindigt:
1. zodra de werknemer de overeengekomen eindleeftijd heeft
bereikt;
2. op de dag, waarop de werknemer overlijdt;
3. op de dag waarop het dienstverband van de niet-arbeidsongeschikte werknemer bij de werkgever eindigt;
4. zodra de verzekering door Avéro Achmea of verzekeringnemer (tussentijds) rechtsgeldig is beëindigd.
B 		 In afwijking van het bepaalde in artikel 4 van de algemene
voorwaarden is beëindiging van deze verzekering door
Avéro Achmea niet mogelijk in de gevallen genoemd in lid
B, 1. sub a. en b. van genoemd artikel 4.

Art. 7 Verplichtingen van de verzekeringnemer c.q. de werknemer bij arbeidsongeschiktheid
De verzekeringnemer c.q. de werknemer is verplicht zich te
houden aan alle voorschriften van het BW, de ZW, de WIA
en de Arbowet, het UWV, de arbodienst en Avéro Achmea
ter zake van (preventie van) arbeidsongeschiktheid in het
algemeen en (preventie van) arbeidsongeschiktheid van de
werknemers in dienst van de verzekeringnemer in het bijzon
der. Tot deze verplichtingen behoren in ieder geval:
1. al het mogelijke te doen om het herstel en de re-integratie
van de werknemer te bevorderen en alles na te laten wat
dat herstel en die re-integratie kan vertragen of verhinderen.
Daartoe behoren onder meer het overeenkomstig artikel 3.3
WIA:
- aantekening houden door de verzekeringnemer van het verloop van de arbeidsongeschiktheid en de re-integratie van
de werknemer;
- in overleg tussen de verzekeringnemer en de werknemer
opstellen, regelmatig evalueren en bijstellen van een plan
van aanpak, en
- het in overleg tussen de verzekeringnemer en de werknemer opstellen van een re-integratieverslag;
2. alle door Avéro Achmea of de door haar aangewezen derden nodig geoordeelde gegevens te verstrekken of te doen
verstrekken en daartoe de nodige machtigingen te verlenen;
3. het beschikbaar stellen van passende arbeid als bedoeld in
artikel 7:658a, lid 3, BW, bij de verzekeringnemer zelf of bij
derden, indien de arbodienst, respectievelijk het UWV, de
werknemer in staat acht zodanige arbeid te verrichten;
4. het aanvaarden van passende arbeid als bedoeld in artikel
7:658a, lid 3, BW, bij de verzekeringnemer zelf of bij derden
indien de arbodienst, respectievelijk het UWV, de werknemer in staat acht zodanige arbeid te verrichten;
5. alle medewerking te verlenen aan de arbodienst en geen
feiten of omstandigheden te verzwijgen die voor de vaststel
ling van de arbeidsongeschiktheid of de mate daarvan van
belang zijn.

Art. 4 Aanspraken na het einde van de verzekering
A		 Indien de verzekering eindigt, blijft, in afwijking van het
bepaalde in art. 4, lid D van de algemene voorwaarden,
recht op schadevergoeding bestaan in verband met
arbeidsongeschiktheid waarvan de eerste ziektedag lag
vóór het einde van de verzekering en wel voor zover en
zolang die arbeidsongeschiktheid daarna uit dezelfde
oorzaak onafgebroken blijft voortduren. De vorige volzin
is van overeenkomstige toepassing op een werknemer
die op het moment van beëindiging van de verzekering
recht heeft op loondoorbetaling wegens ziekte of een uitkering ontvangt krachtens de ZW en in aansluiting daarop recht kan doen gelden op een WGA-uitkering mits dit

Art. 8 Einde van de schadevergoeding
De schadevergoeding eindigt op de eerste dag van de
maand:
1. volgend op die, waarin de arbeidsongeschiktheid ophoudt
te bestaan;
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Art. 11 Wijziging van de schadevergoeding
A 		 De hoogte van de schadevergoeding wordt gewijzigd met
ingang van de eerste dag van de maand volgend op die
waarin de uitkering ingevolge de WIA wijzigt.
B 		 Indien uit het polisblad blijkt dat een klimmende schadevergoeding is overeengekomen, dan zal deze schadevergoeding op de eerste januari volgend op de ingangsdatum van
de schadevergoeding en vervolgens elk jaar op 1 januari
samengesteld stijgen met het op het polisblad vermelde
percentage.

2. waarin de verzekerde de op het polisblad genoemde eindleeftijd bereikt;
3. volgend op die, waarin de verzekerde is overleden.
Art. 9 Bijzondere uitsluitingen
A 		 Avéro Achmea is evenmin uit hoofde van deze verzekering
aansprakelijk:
1. indien aanspraak kan worden gemaakt op een uitkering
krachtens de ZW of de Wet arbeid en zorg, daaronder
begrepen een uitkering wegens zwangerschap, bevalling of
overlijden;
2. over het tijdvak waarin de verzekeringnemer krachtens artikel 7:629, lid 11, BW en artikel 39a ZW verplicht is tot
loondoorbetaling aan de werknemer respectievelijk restitutie aan het UWV vanwege:
- een te late aangifte van de arbeidsongeschiktheid als
bedoeld in artikel 38, lid 1, ZW;
- een vrijwillige verlenging van de wachttijd op grond van
artikel 3.2 WIA;
- de sancties ingevolge artikel 39a ZW en artikel 3.3, lid 9,
WIA, opgelegd aan de verzekeringnemer wegens het niet
nakomen van zijn verplichtingen genoemd in artikel 38 ZW
respectievelijk artikel 3.3 WIA (het aantekening houden van
het verloop van de arbeidsongeschiktheid en de re-integratie van de werknemer, het opstellen, regelmatig evalueren
en bijstellen van een plan van aanpak in overleg met de
werknemer, het opstellen van een re-integratieverslag in
overleg met de werknemer respectievelijk het zich laten bijstaan door een arbodienst etc.);
3. indien de werknemer anders dan ten gevolge van arbeidsongeschiktheid niet bereid is de bedongen arbeid te verrichten waartoe hij door de arbodienst c.q. het UWV in
staat wordt geacht, dan wel indien de verzekeringnemer de
werknemer niet in staat stelt de bedongen arbeid te verrichten, tenzij de verzekeringnemer aantoont dat de nonactiviteit van de werknemer uitsluitend is veroorzaakt door
arbeidsongeschiktheid vastgesteld op medisch objectiveerbare gronden.
B 		 Onverminderd het bepaalde in lid A van dit artikel is Avéro
Achmea uit hoofde van deze verzekering niet aansprakelijk
indien de arbeidsongeschiktheid reeds bestond op de
ingangsdatum van de verzekering dan wel op de aanvangsdatum van de dekking voor de betreffende werknemer, tenzij na de ingangsdatum van de verzekering respectievelijk
na de aanvangsdatum van de dekking voor de betreffende
werknemer ten minste 4 aaneengesloten weken geen
arbeidsongeschiktheid heeft bestaan.

Art. 12 Betaling van de schadevergoeding
A 		 Een schadevergoeding in verband met arbeidsongeschiktheid die ten tijde van de ingang gelijk is aan of minder
bedraagt dan het wettelijk toegestane bedrag voor afkoop,
kan door Avéro Achmea worden afgekocht onder terhandstelling van de afkoopsom aan de uitkeringsgerechtigde.
B 		 Het recht op schadevergoeding wordt van dag tot dag verkregen; de schadevergoeding bedraagt per dag 1/365e
gedeelte van het voor de betreffende werknemer verzekerde brutoloon vermenigvuldigd met het uitkeringspercentage
volgens artikel 10.
De betaling geschiedt maandelijks achteraf.
Schadevergoedingen van minder dan € 600,- per jaar worden ter keuze van Avéro Achmea uitbetaald in langere termijnen, maar ten minste eenmaal per jaar.
C 		 De schadevergoeding wordt verminderd met het bedrag
dat Avéro Achmea ingevolge wettelijke voorschriften moet
inhouden.
Art. 13 Opgaven van de verzekeringnemer ten behoeve van de
premiebetaling
A 		 De verzekeringnemer is, voor zover niet anders is overeengekomen, verplicht alle werknemers voor de verzekering
aan te melden.
B 		 De verzekeringnemer is tevens verplicht iedere mutatie in
het personeelsbestand, met opgave van datum indienst- of
uitdiensttreding, alsmede geboortedatum, geslacht, brutoloon en beroep, door te geven aan Avéro Achmea.
C		 Aanmelding voor de verzekering van een werknemer dient
binnen 2 maanden na indiensttreding te geschieden voor
zover de werknemer op grond van de door de verzekeringnemer gedane toezegging in aanmerking komt voor deelname aan de verzekering. Indien een werknemer pas op
een later moment op grond van de door de verzekeringnemer gedane toezegging in aanmerking komt voor deelname
aan de verzekering dient aanmelding binnen twee maanden
na dit moment te geschieden. Een werknemer die door de
verzekeringnemer op een ander moment wordt aangemeld,
wordt door Avéro Achmea niet geaccepteerd tenzij de
werknemer zelf terugkomt op een eerder gemaakte keuze
niet deel te willen nemen aan de verzekering. Acceptatie
door Avéro Achmea geschiedt dan eerst na beoordeling
van het arbeidsongeschiktheidsrisico door middel van door
de werknemer te leveren gezondheidswaarborgen.

Art. 10 Vaststelling van de hoogte van de schadevergoeding
A 		 De hoogte van de schadevergoeding in verband met
arbeidsongeschiktheid is afhankelijk van de mate van
arbeidsongeschiktheid van de betreffende werknemer en
bedraagt op jaarbasis:
bij een arbeids
ongeschiktheid van:
0 tot 35%
35 tot 45%
45 tot 55%
55 tot 65%
65 tot 80%
80% of meer

het hieronder vermelde percentage
van het verzekerde bedrag:
0%
40%
50%
60%
72,50%
100%

Art. 14 Premiebetaling en premievaststelling
A 		 Naast de bepalingen in de algemene voorwaarden is het
volgende van toepassing.
De premie wordt ieder jaar gebaseerd op de verzekerde
schadevergoeding in verband met arbeidsongeschiktheid
en de leeftijd van de verzekerden per 1 januari van dat jaar.
De verzekeringnemer is verplicht jaarlijks vóór 1 maart een
opgave te verstrekken van de salarisgegevens per 1 januari
van dat jaar. Tussentijdse wijzigingen van salarissen, de
leeftijden en de relevante wettelijke bedragen leiden niet tot
premieaanpassing, tenzij de wijziging van de relevante wettelijke bedragen naar het oordeel van Avéro Achmea substantieel is.
B 		 De premie is bij vooruitbetaling verschuldigd tot:
1. het tijdstip waarop de betrokken werknemer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, doch niet langer dan tot het
bereiken van de onder artikel 3 lid A genoemde leeftijd;
2. de dag waarop de verzekering eindigt;
3. de dag waarop de verzekering voor de werknemer eindigt.
C 		 In geval van arbeidsongeschiktheid van een werknemer is
geen premie meer voor deze werknemer verschuldigd.

Het verzekerde bedrag in verband met arbeidsongeschiktheid is het volledige bedrag dat voor de werknemer is verzekerd op de dag, voorafgaand aan de dag waarop de
werknemer recht krijgt op een uitkering ingevolge de WIA.
B 		 Indien de werknemer recht heeft op een IVA-uitkering of
een WGA-uitkering en voor minimaal 80% arbeidsongeschikt is, dan ontvangt hij een extra schadevergoeding van
5% van het verzekerde bedrag. Het verzekerde bedrag in
verband met arbeidsongeschiktheid is het volledige bedrag
boven het maximumpremieloon dat voor de werknemer is
verzekerd op de dag voorafgaand aan de dag waarop de
werknemer recht krijgt op een IVA- of WGA-uitkering.
C 		 Indien de werknemer op het tijdstip waarop de verzekering
tot stand komt, recht heeft op een uitkering ingevolge de
WIA, bestaat uitsluitend recht op een schadevergoeding
voor de toename van de op dat tijdstip bestaande mate
van arbeidsongeschiktheid.
D 		 Indien de werknemer recht heeft op enigerlei andere uitkering en/of schadevergoeding wordt deze uitkering en/of
schadevergoeding in mindering gebracht op de schadevergoeding uit hoofde van deze verzekering.

Art. 15 Stand van verzekering
Avéro Achmea informeert bij ingang van de schadevergoeding in verband met arbeidsongeschiktheid de verzekerde
schriftelijk over de hoogte van de schadevergoeding.
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Hoofdstuk 9
Loondervingsverzekering
Aan deze verzekering kunnen met inachtneming van de
algemene voorwaarden rechten worden ontleend mits
“Loondervingsverzekering” is vermeld op het polisblad.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

1
2
3
4
5
6
7

Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15

B 		 De verzekeringnemer dient desgevraagd een kopie van de
door hem gesloten overeenkomst aan Avéro Achmea
beschikbaar te stellen.
C 		 De inhoud van het dienstenpakket, verwoord in de overeenkomst, kan voor Avéro Achmea reden zijn de verzekering te weigeren of niet te verlengen.
D 		 Op verzoek van Avéro Achmea geeft de verzekeringnemer
inzage in de op grond van de Arbowet opgestelde risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E) met bijbehorende plannen van aanpak.
E 		 Indien de verzekeringnemer binnen de verzekeringstermijn
overgaat naar een andere arbodienst of de inhoud van het
dienstverleningspakket wordt veranderd, dient de verzekeringnemer dit aan Avéro Achmea te melden.
F 		 De verzekeringnemer dient desgevraagd Avéro Achmea
schriftelijk te machtigen indien Avéro Achmea gegevens
over (de onderneming van) de verzekeringnemer nodig
heeft die geadministreerd zijn bij het UWV of de arbodienst.

Inhoud
Strekking van de verzekering
Aanspraak op schadevergoeding
Einde van de dekking c.q. de verzekering
Aanspraken na het einde van de verzekering
Arbodienst
Melding van arbeidsongeschiktheid en herstel
Verplichtingen van de verzekeringnemer c.q. de werknemer
bij arbeidsongeschiktheid
Einde van de schadevergoeding
Bijzondere uitsluitingen
Vaststelling van de hoogte van de schadevergoeding
Wijziging van de schadevergoeding
Betaling van de schadevergoeding
Opgaven van de verzekeringnemer ten behoeve van de
premiebetaling
Premiebetaling en premievaststelling
Stand van verzekering

Art. 6 Melding van arbeidsongeschiktheid en herstel
De verzekeringnemer is verplicht:
1. zesenveertig en honderdenvier weken na de eerste ziektedag van een werknemer diens arbeidsongeschiktheid
onmiddellijk aan Avéro Achmea te melden indien de werknemer op dat moment nog arbeidsongeschikt is;
2. Avéro Achmea onmiddellijk op de hoogte te stellen van het
gehele of gedeeltelijke herstel, dan wel van de gehele of
gedeeltelijke werkhervatting door de werknemer;
3. Avéro Achmea onmiddellijk te informeren over wijzigingen
van het arbeidsongeschiktheidspercentage en het toekennen van een uitkering krachtens de WIA, onder overlegging
van de daarop betrekking hebbende uitkeringsbescheiden
van het UWV.

Art. 1 Strekking van de verzekering
Deze verzekering heeft als doel schadevergoeding te verlenen in het geval een werknemer als gevolg van zijn
arbeidsongeschiktheid inkomen derft uit arbeid, in dienstverband bij de verzekeringnemer verricht.
Art. 2 Aanspraak op schadevergoeding
A 		 Op grond van deze verzekering heeft de werknemer of,
indien zulks met de verzekeringnemer is overeengekomen,
de verzekeringnemer, recht op schadevergoeding indien en
voor zolang de werknemer voor ten minste 15% en ten
hoogste 34% arbeidsongeschikt is en voor zover overigens
is voldaan aan de bepalingen in de algemene voorwaarden
en de bepalingen in deze verzekering.
B 		 De dekking van het arbeidsongeschiktheidsrisico ten
behoeve van een werknemer vangt aan op de datum waarop deze voor de verzekering is aangemeld en door Avéro
Achmea is geaccepteerd.
C 		 De schadevergoeding is afhankelijk van het op het polisblad genoemde verzekerde percentage van het brutoloon
en van het percentage arbeidsongeschiktheid en wordt
vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 van
deze verzekering.

Art. 7 Verplichtingen van de verzekeringnemer c.q. de werknemer bij arbeidsongeschiktheid
De verzekeringnemer c.q. de werknemer is verplicht zich te
houden aan alle voorschriften van het BW, de ZW, de WIA
en de Arbowet, het UWV, de arbodienst en Avéro Achmea
ter zake van (preventie van) arbeidsongeschiktheid in het
algemeen en (preventie van) arbeidsongeschiktheid van de
werknemers in dienst van de verzekeringnemer in het bijzonder. Tot deze verplichtingen behoren in ieder geval:
1. al het mogelijke te doen om het herstel en de re-integratie
van de werknemer te bevorderen en alles na te laten wat
dat herstel en die re-integratie kan vertragen of verhinderen. Daartoe behoren onder meer het overeenkomstig artikel 3.3 WIA:
- aantekening houden door de verzekeringnemer van het
verloop van de arbeidsongeschiktheid en de re-integratie
van de werknemer;
- in overleg tussen de verzekeringnemer en de werknemer
opstellen, regelmatig evalueren en bijstellen van een plan
van aanpak, en
- het in overleg tussen de verzekeringnemer en de werknemer opstellen van een re-integratieverslag;
2. alle door Avéro Achmea of de door haar aangewezen derden nodig geoordeelde gegevens te verstrekken of te doen
verstrekken en daartoe de nodige machtigingen te verlenen;
3. het beschikbaar stellen van passende arbeid als bedoeld in
artikel 7:658a, lid 3, BW, bij de verzekeringnemer zelf of bij
derden, indien de arbodienst, respectievelijk het UWV, de
werknemer in staat acht zodanige arbeid te verrichten;
4. het aanvaarden van passende arbeid als bedoeld in artikel
7:658a, lid 3, BW, bij de verzekeringnemer zelf of bij derden
indien de arbodienst, respectievelijk het UWV, de werknemer in staat acht zodanige arbeid te verrichten;
5. alle medewerking te verlenen aan de arbodienst en geen
feiten of omstandigheden te verzwijgen die voor de vaststelling van de arbeidsongeschiktheid of de mate daarvan
van belang zijn.

Art. 3 Einde van de dekking c.q. de verzekering
A 		 De dekking voor een werknemer afzonderlijk eindigt:
1. zodra de werknemer de overeengekomen eindleeftijd heeft
bereikt;
2. op de dag, waarop de werknemer overlijdt;
3. op de dag waarop het dienstverband van de niet-arbeidsongeschikte werknemer bij de werkgever eindigt;
4. zodra de verzekering door Avéro Achmea of verzekeringnemer (tussentijds) rechtsgeldig is beëindigd.
B 		 In afwijking van het bepaalde in artikel 4 van de algemene
voorwaarden is beëindiging van deze verzekering door
Avéro Achmea niet mogelijk in de gevallen genoemd in lid
B, 1. sub a. en b. van genoemd artikel 4.
Art. 4 Aanspraken na het einde van de verzekering
A		 Indien de verzekering eindigt, blijft, in afwijking van het
bepaalde in art. 4, lid D van de algemene voorwaarden,
recht op schadevergoeding bestaan in verband met
arbeidsongeschiktheid waarvan de eerste ziektedag lag
vóór het einde van de verzekering en wel voor zover en
zolang die arbeidsongeschiktheid daarna uit dezelfde
oorzaak onafgebroken blijft voortduren. De vorige volzin
is van overeenkomstige toepassing op een werknemer
die op het moment van beëindiging van de verzekering
recht heeft op loondoorbetaling wegens ziekte of een uitkering ontvangt krachtens de ZW en in aansluiting daarop recht kan doen gelden op een WGA-uitkering mits dit
bij de verzekeraar is gemeld.
B 		 Indien de mate van arbeidsongeschiktheid van de werk
nemer toeneemt, vindt, ongeacht de oorzaak van de toename, verhoging van de schadevergoeding plaats conform
het bepaalde in artikel 2.

Art. 8 Einde van de schadevergoeding
		 De schadevergoeding eindigt op de eerste dag van de
maand:
1. volgend op die waarin het percentage arbeidsongeschiktheid minder bedraagt dan 15%;
2. waarin de verzekerde de op het polisblad genoemde eindleeftijd bereikt;
3. volgend op die waarin de verzekerde is overleden;
4. volgend op die waarin het dienstverband tussen werknemer en verzekeringnemer eindigt.

Art. 5 Arbodienst
A		 De verzekeringnemer is gehouden de controle en begeleiding van het ziekteverzuim van diens werknemers op te
dragen aan een arbodienst.
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Art. 9 Bijzondere uitsluitingen
A 		 Avéro Achmea is evenmin uit hoofde van deze verzekering
aansprakelijk:
1. indien aanspraak kan worden gemaakt op een uitkering
krachtens de ZW of de Wet arbeid en zorg, daaronder
begrepen een uitkering wegens zwangerschap, bevalling of
overlijden;
2. over het tijdvak waarin de verzekeringnemer krachtens artikel 7:629, lid 11, BW en artikel 39a ZW verplicht is tot
loondoorbetaling aan de werknemer respectievelijk restitutie aan het UWV vanwege:
- een te late aangifte van de arbeidsongeschiktheid als
bedoeld in artikel 38, lid 1, ZW;
- een vrijwillige verlenging van de wachttijd op grond van
artikel 3.2 WIA;
- de sancties ingevolge artikel 39a ZW en artikel 3.3, lid 9,
WIA, opgelegd aan de verzekeringnemer wegens het niet
nakomen van zijn verplichtingen genoemd in artikel 38 ZW
respectievelijk artikel 3.3 WIA (het aantekening houden van
het verloop van de arbeidsongeschiktheid en de re-integratie van de werknemer, het opstellen, regelmatig evalueren
en bijstellen van een plan van aanpak in overleg met de
werknemer, het opstellen van een re-integratieverslag in
overleg met de werknemer respectievelijk het zich laten bijstaan door een arbodienst etc.);
3. indien de werknemer anders dan ten gevolge van arbeidsongeschiktheid niet bereid is de bedongen arbeid te verrichten waartoe hij door de arbodienst c.q. het UWV in
staat wordt geacht, dan wel indien de verzekeringnemer de
werknemer niet in staat stelt de bedongen arbeid te verrichten, tenzij de verzekeringnemer aantoont dat de nonactiviteit van de werknemer uitsluitend is veroorzaakt door
arbeidsongeschiktheid vastgesteld op medisch objectiveerbare gronden.
B 		 Onverminderd het bepaalde in lid A van dit artikel is Avéro
Achmea uit hoofde van deze verzekering niet aansprakelijk
indien de arbeidsongeschiktheid reeds bestond op de
ingangsdatum van de verzekering dan wel op de aanvangsdatum van de dekking voor de betreffende werknemer, tenzij na de ingangsdatum van de verzekering respectievelijk
na de aanvangsdatum van de dekking voor de betreffende
werknemer ten minste 4 aaneengesloten weken geen
arbeidsongeschiktheid heeft bestaan.

1/365e gedeelte van het volgens artikel 10 berekende
bedrag. De betaling geschiedt maandelijks achteraf.
Schadevergoedingen van minder dan e 600,- per jaar worden ter keuze van Avéro Achmea uitbetaald in langere termijnen, maar ten minste eenmaal per jaar.
C 		 De schadevergoeding wordt verminderd met het bedrag
dat Avéro Achmea ingevolge wettelijke voorschriften moet
inhouden.
Art. 13	Opgaven van de verzekeringnemer ten behoeve van de
premiebetaling
A 		 De verzekeringnemer is, voor zover niet anders is overeengekomen, verplicht alle werknemers voor de verzekering
aan te melden.
B 		 De verzekeringnemer is tevens verplicht iedere mutatie in
het personeelsbestand, met opgave van datum indienst- of
uitdiensttreding, alsmede geboortedatum, geslacht, brutoloon en beroep, door te geven aan Avéro Achmea.
C 		 Aanmelding voor de verzekering van een werknemer dient
binnen 2 maanden na indiensttreding te geschieden voor
zover de werknemer op grond van de door de verzekeringnemer gedane toezegging in aanmerking komt voor deelname aan de verzekering. Indien een werknemer pas op
een later moment op grond van de door de verzekeringnemer gedane toezegging in aanmerking komt voor deelname
aan de verzekering dient aanmelding binnen twee maanden
na dit moment te geschieden. Een werknemer die door de
verzekeringnemer op een ander moment wordt aangemeld,
wordt door Avéro Achmea niet geaccepteerd tenzij de
werknemer zelf terugkomt op een eerder gemaakte keuze
niet deel te willen nemen aan de verzekering. Acceptatie
door Avéro Achmea geschiedt dan eerst na beoordeling
van het arbeidsongeschiktheidsrisico door middel van door
de werknemer te leveren gezondheidswaarborgen.
Art. 14 Premiebetaling en premievaststelling
A 		 Naast de bepalingen in de algemene voorwaarden is het
volgende van toepassing.
De premie wordt ieder jaar gebaseerd op de verzekerde
schadevergoeding in verband met arbeidsongeschiktheid
en de leeftijd van de verzekerden per 1 januari van dat jaar.
De verzekeringnemer is verplicht jaarlijks vóór 1 maart een
opgave te verstrekken van de salarisgegevens per 1 januari
van dat jaar. Tussentijdse wijzigingen van salarissen, de
leeftijden en de relevante wettelijke bedragen leiden niet tot
premieaanpassing, tenzij de wijziging van de relevante wettelijke bedragen naar het oordeel van Avéro Achmea substantieel is.
B 		 De premie is bij vooruitbetaling verschuldigd tot:
1. het tijdstip waarop de betrokken werknemer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, doch niet langer dan tot het
bereiken van de onder artikel 3 lid A genoemde leeftijd;
2. de dag waarop de verzekering eindigt;
3. de dag waarop de verzekering voor de werknemer eindigt.
C 		 In geval van arbeidsongeschiktheid van een werknemer is
geen premie meer verschuldigd voor deze werknemer.

Art. 10 Vaststelling van de hoogte van de schadevergoeding
A 		 De hoogte van de schadevergoeding in verband met
arbeidsongeschiktheid wordt bepaald volgens de formule:
A * B * C, waarbij:
A = 	het brutoloon van de betreffende werknemer onmiddellijk
vóór het intreden van de arbeidsongeschiktheid;
B = 	het op het polisblad vermelde aanvullingspercentage; en
C = 	het percentage arbeidsongeschiktheid.
B 		 Bij de bepaling van het initiële percentage arbeidsongeschiktheid volgt Avéro Achmea het oordeel van het UWV.
Vervolgens vindt jaarlijks per 1 juli door Avéro Achmea een
herbeoordeling plaats van het percentage arbeidsongeschiktheid aan de hand van de formule: (A - B) : A * 100%,
waarbij:
A =	het brutoloon van de betreffende werknemer onmiddellijk
vóór het intreden van de arbeidsongeschiktheid; en
B =	het brutoloon dat de betreffende werknemer verwerft door
het benutten van zijn resterende verdiencapaciteit.
C		 Indien de werknemer recht heeft op enigerlei andere uitkering en/of schadevergoeding wordt deze uitkering en/of
schadevergoeding in mindering gebracht op de schadevergoeding uit hoofde van deze verzekering.

Art. 15 Stand van verzekering
Avéro Achmea informeert bij ingang van de schadevergoeding in verband met arbeidsongeschiktheid de verzekerde
schriftelijk over de hoogte van de schadevergoeding.

Art. 11 Wijziging van de schadevergoeding
A 		 De hoogte van de schadevergoeding wordt gewijzigd met
ingang van de eerste dag van de maand volgend op die
waarin het percentage arbeidsongeschiktheid wijzigt.
B 		 Indien uit het polisblad blijkt dat een klimmende schadevergoeding is overeengekomen, dan zal deze schadevergoeding op de eerste januari volgend op de ingangsdatum van
de schadevergoeding en vervolgens elk jaar op 1 januari
samengesteld stijgen met het op het polisblad vermelde
percentage.
Art. 12 Betaling van de schadevergoeding
A 		 Een schadevergoeding in verband met arbeidsongeschiktheid die ten tijde van ingang gelijk is aan of minder
bedraagt dan het wettelijk toegestane bedrag voor afkoop,
kan door Avéro Achmea worden afgekocht onder terhandstelling van de afkoopsom aan de uitkeringsgerechtigde.
B 		 Het recht op schadevergoeding wordt van dag tot dag verkregen; de schadevergoeding bedraagt per werkdag
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	Hoofdstuk 10
WIA Ongevallenverzekering
Aan deze verzekering kunnen met inachtneming van de
algemene voorwaarden rechten worden ontleend mits “WIA
Ongevallenverzekering” is vermeld op het polisblad.
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Art. 13

3. op de dag waarop het dienstverband van de niet-arbeidsongeschikte werknemer bij de werkgever eindigt;
4. zodra de verzekering door Avéro Achmea of verzekeringnemer (tussentijds) rechtsgeldig is beëindigd.
B 		 In afwijking van het bepaalde in artikel 4 van de algemene
voorwaarden is beëindiging van deze verzekering door
Avéro Achmea niet mogelijk in de gevallen genoemd in lid
B, 1. sub a. en b. van genoemd artikel 4.

Inhoud
Strekking van de verzekering
Aanvullende begripsomschrijvingen
Aanspraak op uitkering
Einde van de dekking c.q. de verzekering
Aanspraken na het einde van de verzekering
Arbodienst
Melding van arbeidsongeschiktheid
Verplichtingen van de verzekeringnemer c.q. de werknemer
bij arbeidsongeschiktheid
Bijzondere uitsluitingen
Vaststelling van de hoogte van de uitkering
Betaling van de uitkering
Opgaven van de verzekeringnemer ten behoeve van de
premiebetaling
Premiebetaling en premievaststelling

Art. 5 Aanspraken na het einde van de verzekering
Indien de verzekering eindigt, blijft, in afwijking van het
bepaalde in art. 4, lid D van de algemene voorwaarden,
recht op uitkering bestaan in verband met arbeidsongeschiktheid waarvan de eerste ziektedag lag vóór het einde
van de verzekering.
Art. 6 Arbodienst
A 		 De verzekeringnemer is gehouden de controle en begeleiding van het ziekteverzuim van diens werknemers op te
dragen aan een arbodienst.
B 		 De verzekeringnemer dient desgevraagd een kopie van de
door hem gesloten overeenkomst aan Avéro Achmea
beschikbaar te stellen.
C 		 De inhoud van het dienstenpakket, verwoord in de overeenkomst, kan voor Avéro Achmea reden zijn de verzekering te weigeren of niet te verlengen.
D 		 Op verzoek van Avéro Achmea geeft de verzekeringnemer
inzage in de op grond van de Arbowet opgestelde risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E) met bijbehorende plannen van aanpak.
E 		 Indien de verzekeringnemer binnen de verzekeringstermijn
overgaat naar een andere arbodienst of de inhoud van het
dienstverleningspakket wordt veranderd, dient de verzekeringnemer dit aan Avéro Achmea te melden.
F 		 De verzekeringnemer dient desgevraagd Avéro Achmea
schriftelijk te machtigen indien Avéro Achmea gegevens
over (de onderneming van) de verzekeringnemer nodig
heeft die geadministreerd zijn bij het UWV of de arbodienst.

Art. 1 Strekking van de verzekering
De verzekering heeft ten doel een eenmalige uitkering te
verstrekken bij arbeidsongeschiktheid van de werknemer.
Art. 2 Aanvullende begripsomschrijvingen
A 		 Arbeidsongeschiktheid
In deze verzekering wordt onder arbeidsongeschiktheid verstaan arbeidsongeschiktheid als bedoeld in artikel 1 van de
algemene voorwaarden, echter uitsluitend als gevolg van
een ongeval.
B 		 Ongeval
Onder ongeval wordt verstaan een plotseling, onverwacht
van buiten inwerkend geweld op het lichaam van de werknemer, waaruit rechtstreeks een medisch vast te stellen
lichamelijk letsel is ontstaan.
Onder ongeval wordt tevens verstaan:
1. bevriezing, zonnesteek en hitteberoerte;
2. lichamelijke uitputting, verhongering en verdorsting en zonnebrand als gevolg van onvoorziene omstandigheden;
3. verdrinking en verstikking;
4. het plotseling en ongewild binnendringen van gasvormige,
vloeibare of vaste stoffen (niet zijnde allergenen, geneesmiddelen, bacteriën of ziektekiemen) in het lichaam van de
werknemer;
5. allergische reactie, infectie of besmetting door ziektekiemen
als rechtstreeks gevolg van:
- een onvrijwillige val in het water of enige andere stof, dan
wel als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van het zich daarin begeven bij een poging tot het redden van mensen of
zaken;
- wondinfectie of bloedvergiftiging als rechtstreeks gevolg
van een door een ongeval ontstaan letsel;
6. complicaties of verergering van het ongevalletsel als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van de na het ongeval verleende eerste hulp of van door het ongeval noodzakelijk geworden verdere medische behandeling;
7. verstuiking, ontwrichting en scheuring van spier- en bandweefsel, mits deze letsels plotseling zijn ontstaan en hun
aard en plaats geneeskundig zijn vast te stellen.

Art. 7 Melding van arbeidsongeschiktheid
De verzekeringnemer is verplicht zo spoedig mogelijk maar
ten minste na zesenveertig en honderdenvier weken na de
eerste ziektedag van een werknemer diens arbeidsongeschiktheid aan Avéro Achmea te melden.
Art. 8 Verplichtingen van de verzekeringnemer c.q. de werknemer bij arbeidsongeschiktheid
De verzekeringnemer c.q. de werknemer is verplicht zich te
houden aan alle voorschriften van het BW, de ZW, de WIA
en de Arbowet, het UWV, de arbodienst en Avéro Achmea
ter zake van (preventie van) arbeidsongeschiktheid in het
algemeen en (preventie van) arbeidsongeschiktheid van de
werknemers in dienst van de verzekeringnemer in het
bijzonder. Tot deze verplichtingen behoren in ieder geval:
1. al het mogelijke te doen om het herstel en de re-integratie
van de werknemer te bevorderen en alles na te laten wat
dat herstel en die re-integratie kan vertragen of verhinderen. Daartoe behoren onder meer het overeenkomstig artikel 3.3 WIA:
- aantekening houden door de verzekeringnemer van het
verloop van de arbeidsongeschiktheid en de re-integratie
van de werknemer;
- in overleg tussen de verzekeringnemer en de werknemer
opstellen, regelmatig evalueren en bijstellen van een plan
van aanpak, en
- het in overleg tussen de verzekeringnemer en de werknemer opstellen van een re-integratieverslag;
2. alle door Avéro Achmea of de door haar aangewezen derden nodig geoordeelde gegevens te verstrekken of te doen
verstrekken en daartoe de nodige machtigingen te verlenen;
3. het beschikbaar stellen van passende arbeid als bedoeld in
artikel 7:658a, lid 3, BW, bij de verzekeringnemer zelf of bij
derden, indien de arbodienst, respectievelijk het UWV, de
werknemer in staat acht zodanige arbeid te verrichten;
4. het aanvaarden van passende arbeid als bedoeld in artikel
7:658a, lid 3, BW, bij de verzekeringnemer zelf of bij derden
indien de arbodienst, respectievelijk het UWV, de werknemer in staat acht zodanige arbeid te verrichten;
5. alle medewerking te verlenen aan de arbodienst en geen
feiten of omstandigheden te verzwijgen die voor de vaststel
ling van de arbeidsongeschiktheid of de mate daarvan van
belang zijn.

Art. 3 Aanspraak op uitkering
A 		 Op grond van deze verzekering heeft de werknemer of,
indien zulks met de verzekeringnemer is overeengekomen,
de verzekeringnemer, recht op een eenmalige uitkering
indien de werknemer een uitkering ontvangt op grond van
de WIA en voor zover overigens is voldaan aan de bepalingen in de algemene voorwaarden en de bepalingen in deze
verzekering.
B 		 De dekking van het arbeidsongeschiktheidsrisico ten
behoeve van een werknemer vangt aan op de datum waarop deze voor de verzekering is aangemeld en door Avéro
Achmea is geaccepteerd.
C 		 De uitkering is afhankelijk van het brutoloon van de betreffende werknemer en van het percentage arbeidsongeschiktheid van de betreffende werknemer en wordt vastgesteld
overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 van deze verzekering.
Art. 4 Einde van de dekking c.q. de verzekering
A 		 De dekking voor een werknemer afzonderlijk eindigt:
1. zodra de werknemer de overeengekomen eindleeftijd heeft
bereikt;
2. op de dag waarop de werknemer overlijdt;
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Art. 9 Bijzondere uitsluitingen
A 		 Avéro Achmea is evenmin uit hoofde van deze verzekering
aansprakelijk voor arbeidsongeschiktheid welke is veroorzaakt, bevorderd of verergerd:
1. door het door de werknemer plegen van of deelname aan
een misdrijf of een poging daartoe;
2. door opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer,
tenzij er sprake was van een ongeval waarbij de opzet of
bewuste roekeloosheid noodzakelijk was voor de juiste uitoefening van het beroep, bij rechtmatige zelfverdediging of
bij pogingen zichzelf, anderen, dieren of zaken te redden;
3. doordat de werknemer onder invloed was van alcoholhoudende drank, bedwelmende of opwekkende of soortgelijke
middelen, waaronder soft- en harddrugs, tenzij de drank
en/of de drugs overeenkomstig medisch voorschrift
gebruikt werden. Het weigeren van een ademtest, bloed- of
urineproef wordt gelijkgesteld met het hiervoor gestelde;
4. door ingewandsbreuk, spit (lumbago), uitstulping van een
tussenwervelschijf (hernia nuclei pulposi), peesschedeontsteking (tendovaginitis crepitans), spierverrekkingen,
zweepslag (coup de fouet), periarthritis humeroscapularis,
tennisarm (epicondylitis lateralis) of golfersarm (epicondylitis medialis);
5.		door een door de werknemer ondergane medische behandeling, zonder dat er enig verband bestaat met een onder
deze verzekering gedekt ongeval dat deze behandeling
noodzakelijk maakte;
6. door het door de werknemer beoefenen van sport waarvoor enige betaling wordt ontvangen;
7. door het trainen voor, het oefenen voor of het deelnemen
aan wedstrijden of rally’s met motorvoertuigen of motorvaartuigen, waarbij de snelheid een overwegende factor
uitmaakt;
8. door het gebruik maken van een valschermzweeftoestel,
een zeilvliegtuig of een motorvliegtuig (anders dan als passagier);
9. door het maken van bergtochten over gletsjers, zonder leiding van een erkende gids;
10. door kletteren.
B 		 Avéro Achmea is evenmin uit hoofde van deze verzekering
aansprakelijk voor arbeidsongeschiktheid:
1. ontstaan in het tijdvak waarin de verzekeringnemer krachtens artikel 7:629, lid 11, BW en artikel 39a ZW verplicht is
tot loondoorbetaling aan de werknemer respectievelijk restitutie aan het UWV vanwege:
- een te late aangifte van de arbeidsongeschiktheid als
bedoeld in artikel 38, lid 1, ZW;
- een vrijwillige verlenging van de wachttijd op grond van
artikel 3.2 WIA;
- de sancties ingevolge artikel 39a ZW en artikel 3.3, lid 9,
WIA, opgelegd aan de verzekeringnemer wegens het niet
nakomen van zijn verplichtingen genoemd in artikel 38 ZW
respectievelijk artikel 3.3 WIA (het aantekening houden van
het verloop van de arbeidsongeschiktheid en de re-integratie van de werknemer, het opstellen, regelmatig evalueren
en bijstellen van een plan van aanpak in overleg met de
werknemer, het opstellen van een re-integratieverslag in
overleg met de werknemer respectievelijk het zich laten bijstaan door een arbodienst etc.);
2. indien de werknemer anders dan ten gevolge van arbeidsongeschiktheid niet bereid is de bedongen arbeid te verrichten waartoe hij door de Arbodienst c.q. het UWV in
staat wordt geacht, dan wel indien de verzekeringnemer de
werknemer niet in staat stelt de bedongen arbeid te verrichten, tenzij de verzekeringnemer aantoont dat de nonactiviteit van de werknemer uitsluitend is veroorzaakt door
arbeidsongeschiktheid vastgesteld op medisch objectiveerbare gronden.
C 		 Onverminderd het bepaalde in lid A en lid B van dit artikel
is Avéro Achmea uit hoofde van deze verzekering niet aansprakelijk indien de arbeidsongeschiktheid reeds bestond
op de ingangsdatum van de verzekering dan wel op de
aanvangsdatum van de dekking voor de betreffende werknemer, tenzij na de ingangsdatum van de verzekering respectievelijk na de aanvangsdatum van de dekking voor de
betreffende werknemer ten minste 4 aaneengesloten weken
geen arbeidsongeschiktheid heeft bestaan.

Art. 10 Vaststelling van de hoogte van de uitkering
A 		 De hoogte van de eenmalige uitkering is afhankelijk van
de mate van arbeidsongeschiktheid.
Bij een arbeids
ongeschiktheid
van:
0 tot 35%
35 tot 45%
45 tot 55%
55 tot 65%
65 tot 80%
80% of meer

Bedraagt de uitkering het
hieronder vermelde percentage
van het brutoloon:
0%
28%
35%
42%
50,75%
70%

B 		 Maximering van de uitkering
Indien de werknemer tijdens de duur meerdere ongevallen
is overkomen, zal de som van alle uitkeringen het op het
polisblad overeengekomen maximumbrutoloon, respectievelijk het brutoloon van de werknemer op de ongevals
datum indien dat lager is, niet te boven gaan.
Art. 11 Betaling van de uitkering
Betaling van de uitkering geschiedt binnen dertig dagen
nadat alle door Avéro Achmea nodig geoordeelde gegevens, waaronder de uitkeringsbescheiden van het UWV,
aan haar zijn overgelegd.
Art. 12	Opgaven van de verzekeringnemer ten behoeve van de
premiebetaling
A 		 De verzekeringnemer is, voor zover niet anders is overeengekomen, verplicht alle werknemers voor de verzekering
aan te melden.
B 		 De verzekeringnemer is tevens verplicht iedere mutatie in
het personeelsbestand, met opgave van datum indienst- of
uitdiensttreding, alsmede geboortedatum, geslacht, brutoloon en beroep, door te geven aan Avéro Achmea.
C 		 Aanmelding voor de verzekering van een werknemer dient
binnen 2 maanden na indiensttreding te geschieden voor
zover de werknemer op grond van de door de verzekeringnemer gedane toezegging in aanmerking komt voor deelname aan de verzekering. Indien een werknemer pas op
een later moment op grond van de door de verzekeringnemer gedane toezegging in aanmerking komt voor deelname
aan de verzekering dient aanmelding binnen twee maanden
na dit moment te geschieden. Een werknemer die door de
verzekeringnemer op een ander moment wordt aangemeld,
wordt door Avéro Achmea niet geaccepteerd tenzij de
werknemer zelf terugkomt op een eerder gemaakte keuze
niet deel te willen nemen aan de verzekering. Acceptatie
door Avéro Achmea geschiedt dan eerst na beoordeling
van het arbeidsongeschiktheidsrisico door middel van door
de werknemer te leveren gezondheidswaarborgen.
Art. 13 Premiebetaling en premievaststelling
A 		 Naast de bepalingen in de algemene voorwaarden is het
volgende van toepassing.
De premie wordt ieder jaar gebaseerd op de verzekerde
schadevergoeding in verband met arbeidsongeschiktheid
en de leeftijd van de verzekerden per 1 januari van dat jaar.
De verzekeringnemer is verplicht jaarlijks vóór 1 maart een
opgave te verstrekken van de salarisgegevens per 1 januari
van dat jaar. Tussentijdse wijzigingen van salarissen, de
leeftijden en de relevante wettelijke bedragen leiden niet tot
premieaanpassing, tenzij de wijziging van de relevante wettelijke bedragen naar het oordeel van Avéro Achmea substantieel is.
B 		 De premie is bij vooruitbetaling verschuldigd tot:
1. het tijdstip waarop de betrokken werknemer de pen
sioengerechtigde leeftijd bereikt, doch niet langer dan tot
het bereiken van de onder artikel 4 lid A genoemde leeftijd;
2. de dag waarop de verzekering eindigt;
3. de dag waarop de verzekering voor de werknemer eindigt.
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	Hoofdstuk 11
Collectieve Ongevallenverzekering
Aan deze verzekering kunnen met inachtneming van de
algemene voorwaarden rechten worden ontleend mits
"Collectieve Ongevallenverzekering" is vermeld op het
polisblad.

Art. 4 Einde van de dekking c.q. de verzekering
A 		 De dekking voor een werknemer afzonderlijk eindigt:
1. zodra de werknemer de overeengekomen eindleeftijd heeft
bereikt;
2. op de dag waarop de werknemer overlijdt;
3. op de dag waarop het dienstverband van de werknemer bij
de werkgever eindigt;
4. zodra de verzekering door Avéro Achmea of verzekeringnemer (tussentijds) rechtsgeldig is beëindigd.
B 		 In afwijking van het bepaalde in artikel 4 van de algemene
voorwaarden is beëindiging van deze verzekering door
Avéro Achmea niet mogelijk in de gevallen genoemd in lid
B, 1. sub a. en b. van genoemd artikel 4.
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Aanvullende begripsomschrijvingen
Aanspraak op uitkering
Einde van de dekking c.q. de verzekering
Aanspraken na het einde van de verzekering
Verplichtingen na een ongeval
Dekking in geval van overlijden
Dekking in geval van blijvende functionele invaliditeit
Functionele invaliditeit
Invloed van bestaande invaliditeit of ziekelijke toestand
Uitkering
Bijzondere uitsluitingen
Opgaven van de verzekeringnemer ten behoeve van de premiebetaling
Art. 14 Premiebetaling en premievaststelling
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Art. 5 Aanspraken na het einde van de verzekering
Indien de verzekering eindigt, blijft, in afwijking van het
bepaalde in art. 4, lid D van de algemene voorwaarden,
recht op uitkering bestaan in verband met een ongeval dat
plaatsvond vóór het einde van de verzekering.
Art. 6 Verplichtingen na een ongeval
A		 Verplichtingen van de verzekeringnemer
1. De verzekeringnemer is verplicht Avéro Achmea zo spoedig
mogelijk, maar uiterlijk binnen twee maanden, kennis te
geven van een ongeval waaruit een recht op een uitkering
wegens functionele invaliditeit zou kunnen ontstaan. Wordt
de kennisgeving later gedaan, dan kan er toch recht op uitkering zijn, als de verzekeringnemer of de betreffende verzekerde aantoont dat:
- de functionele invaliditeit uitsluitend het gevolg is van een
ongeval;
- de gevolgen van het ongeval niet door ziekte, gebrekkigheid of abnormale lichaams- of geestesgesteldheid zijn vergroot;
- in alle opzichten de voorschriften van de behandelend arts
zijn opgevolgd;
2. In geval van overlijden van een verzekerde ten gevolge van
een ongeval is de verzekeringnemer verplicht Avéro
Achmea hiervan ten minste 48 uur vóór de begrafenis of
crematie in kennis te stellen.
B 		 Verplichtingen van de werknemer
De betrokken werknemer is verplicht om:
1. zo spoedig mogelijk maar in ieder geval uiterlijk binnen een
termijn van 72 uur na het ongeval geneeskundige hulp in te
roepen en alles te doen wat voor de genezing bevorderlijk
kan zijn;
2. alle door Avéro Achmea nodig geoordeelde gegevens te
verstrekken of te doen verstrekken aan Avéro Achmea of
aan de door Avéro Achmea aangewezen deskundigen en
geen feiten of omstandigheden te verzwijgen die voor de
vaststelling van de functionele invaliditeit van belang kunnen zijn;
3. zich desgevraagd voor rekening van Avéro Achmea te laten
onderzoeken door een door Avéro Achmea aan te wijzen
arts of zich voor onderzoek te laten opnemen in een door
Avéro Achmea aan te wijzen ziekenhuis of andere medische instelling;
4. desgevraagd zijn behandelend arts en het UWV te machtigen alle inlichtingen te verstrekken betreffende het ongeval
aan een door Avéro Achmea aangewezen deskundige;
5. inzage te verstrekken in alle bescheiden en alle inlichtingen
te geven die voor de beoordeling van het recht op en de
omvang van de uitkering voor Avéro Achmea van belang
kunnen zijn.
C 		 Verplichting van uitkeringsgerechtigde
In geval van overlijden van een werknemer ten gevolge van
een ongeval is de uitkeringsgerechtigde verplicht desgevraagd zijn medewerking te verlenen aan alle maatregelen
ter vaststelling van de doodsoorzaak.

Art. 1 Strekking van de verzekering
De verzekering heeft ten doel een uitkering te verlenen in
verband met een verzekerde overkomen ongeval met als
gevolg overlijden of functionele invaliditeit overeenkomstig
de op het polisblad vermelde verzekerde bedragen, zulks
met inachtneming van de bepalingen in de algemene voorwaarden en de bepalingen in deze verzekering.
Art. 2 Aanvullende begripsomschrijvingen
A 		 Ongeval
Onder ongeval wordt verstaan een plotseling, onverwacht
van buiten inwerkend geweld op het lichaam van de werknemer, waaruit rechtstreeks een medisch vast te stellen
lichamelijk letsel is ontstaan dat rechtstreeks het overlijden,
de arbeidsongeschiktheid of de functionele invaliditeit van
die werknemer tot gevolg heeft.
Onder ongeval wordt tevens verstaan:
1. bevriezing, zonnesteek en hitteberoerte;
2. lichamelijke uitputting, verhongering en verdorsting als
gevolg van onvoorziene omstandigheden;
3. verdrinking en verstikking;
4. het plotseling en ongewild binnendringen van
gasvormige,vloeibare of vaste toxische stoffen (niet zijnde
allergenen, bacteriën of ziektekiemen) in het lichaam van de
werknemer;
5. allergische reactie, infectie of besmetting door ziektekiemen
als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van:
- een onvrijwillige val in het water of in enige andere stof, dan
wel als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van het zich daarin begeven bij een poging tot redding van mensen of zaken;
- wondinfectie of bloedvergiftiging als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van een door een gedekt ongeval ontstaan letsel;
6. complicaties of verergering van het ongevalletsel als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van de na het ongeval verleende eerste hulp of van de door het ongeval noodzakelijk
geworden verdere medische behandeling;
7. verstuiking, ontwrichting en scheuring van spier- en bandweefsel, mits deze letsels plotseling zijn ontstaan en hun
aard en plaats geneeskundig zijn vast te stellen.
B 		 Functionele invaliditeit
Onder functionele invaliditeit wordt verstaan:
Geheel of gedeeltelijk blijvend verlies of functieverlies van
enig deel, vermogen of orgaan van het lichaam van een verzekerde, als gevolg van het door een ongeval veroorzaakte
lichamelijk letsel.

Art. 7	Dekking in geval van overlijden
In geval van overlijden binnen drie jaar na een ongeval als
gevolg van dat ongeval, keert Avéro Achmea het volgens
het polisblad voor deze dekking verzekerde bedrag of verzekerd brutoloon van de overleden werknemer uit. Als brutoloon wordt in aanmerking genomen het brutoloon over de
twaalf maanden onmiddellijk voorafgaande aan het ongeval. Indien in de bedoelde periode van twaalf maanden
geen volledig dienstverband heeft bestaan, zal het brutoloon op proratabasis worden herleid alsof volledig dienstverband gedurende bedoelde periode wel had bestaan.

Art. 3 Aanspraak op uitkering
A 		 Op grond van deze verzekering bestaat recht op een eenmalige uitkering indien de werknemer overlijdt of functioneel
invalide wordt en voor zover overigens is voldaan aan de
bepalingen in de algemene voorwaarden en de bepalingen
in deze verzekering.
B 		 De dekking van het ongevalsrisico ten behoeve van een
werknemer vangt aan op de datum waarop deze voor de
verzekering is aangemeld en door Avéro Achmea is geaccepteerd.
C 		 De uitkering is afhankelijk van het brutoloon van de betreffende werknemer en van het percentage functionele invaliditeit van de betreffende werknemer en wordt vastgesteld
		 overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 8 en 9 van
deze verzekering.

Art. 8	Dekking in geval van blijvende functionele invaliditeit
In geval van functionele invaliditeit keert Avéro Achmea
maximaal het voor de werknemer voor deze dekking van
toepassing zijnde verzekerde bedrag of verzekerd bruto26

loon uit. Als brutoloon wordt in aanmerking genomen het
brutoloon over de twaalf maanden onmiddellijk voorafgaande aan het ongeval. Indien in de bedoelde periode van
twaalf maanden geen volledig dienstverband heeft bestaan,
zal het brutoloon op proratabasis worden herleid alsof het
dienstverband gedurende bedoelde periode wel had
bestaan.

H 		 Beroep verzekerde
In enig ander geval van functionele invaliditeit dan in lid B
en lid G omschreven, zal bij de vaststelling van de mate
van invaliditeit géén rekening worden gehouden met het
beroep van een werknemer.
I 		 Bestaande functionele invaliditeit
Indien een reeds bestaande vorm van functionele invaliditeit door een ongeval wordt verergerd, zal de vastgestelde
mate van functionele invaliditeit na het ongeval worden verminderd met de reeds voor het ongeval bestaande mate
van functionele invaliditeit.
J 		 Psychische reactie op een ongeval
Bij de vaststelling van de mate van functionele invaliditeit
wordt nimmer rekening gehouden met de psychische reactie op het ongeval respectievelijk op het daardoor veroorzaakte lichamelijk letsel respectievelijk invaliditeit, ook al
zou bedoelde psychische reactie op zichzelf in enige mate
functionele invaliditeit tot gevolg kunnen hebben.
K 		 Eerder overlijden ten gevolge van een ongeval
Mocht de werknemer vóór het vaststellen van de functionele invaliditeit als gevolg van het ongeval zijn overleden, dan
is Avéro Achmea geen uitkering verschuldigd voor functionele invaliditeit.
L 		 Land van keuring
De vaststelling van de mate van functionele invaliditeit zal
in Nederland plaatsvinden, ook al is een werknemer na het
ongeval naar het buitenland vertrokken of was deze ten
tijde van het ongeval al in het buitenland. Een werknemer
zal in dat geval op eigen kosten naar Nederland (terug) dienen te komen ter vaststelling van de definitieve mate van
functionele invaliditeit. Voldoet een verzekerde hieraan niet,
dan vervalt daarmee zijn recht op uitkering, tenzij anders is
overeengekomen.

Art. 9 Functionele invaliditeit
A 		 Vaststellen van de functionele invaliditeit
Avéro Achmea stelt de aanwezigheid en de mate van de
functionele invaliditeit bij een werknemer vast op basis van
de rapportage van door Avéro Achmea aangewezen medische en (eventueel) andere deskundigen. De bepaling van
het percentage functieverlies geschiedt volgens objectieve
maatstaven en wel zoveel mogelijk overeenkomstig de laatste uitgave van de "Guides to the Evaluation of Permanent
Impairment" van de American Medical Association (AMA) en
de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor
Neurologie en de Nederlandse Orthopaedische Vereniging,
tenzij het percentage van functionele invaliditeit terug te vinden is in de hieronder vermelde Gliedertaxe.
B 		 Gliedertaxe
Bij volledig (functie)-	Uitkeringsverlies van:
percentage:
		 Hoofd
beide ogen......................................................................... 100
één oog................................................................................ 50
het gehele gehoorvermogen............................................... 60
het gehoorvermogen van één oor....................................... 25
één oorschelp........................................................................ 5
het spraakvermogen............................................................ 50
de reuk of de smaak.............................................................. 5
de neus................................................................................ 10
een natuurlijk blijvend gebitselement.................................... 1
		 Inwendig orgaan
de milt.................................................................................. 10
een nier................................................................................ 20
een long............................................................................... 30
		 Ledematen
beide armen....................................................................... 100
beide handen..................................................................... 100
beide benen....................................................................... 100
beide voeten...................................................................... 100
één arm of hand en één been of voet............................... 100
arm in schoudergewricht..................................................... 80
arm in ellebooggewricht...................................................... 75
hand in polsgewricht........................................................... 70
een duim.............................................................................. 25
een wijsvinger...................................................................... 15
een middelvinger................................................................. 12
een van de overige vingers................................................. 10
een been of voet.................................................................. 70
een grote teen..................................................................... 10
een van de andere tenen ..................................................... 5

Art.10 Invloed van bestaande invaliditeit of ziekelijke toestand
A 		 Bestaande toestand
Mochten de gevolgen van het ongeval vergroot zijn door
ziekte, gebrekkigheid of een abnormale lichamelijke of
geestesgesteldheid van de werknemer, dan wordt voor de
vaststelling van de uitkering uitgegaan van de gevolgen die
het ongeval gehad zou hebben indien de werknemer
geheel valide en gezond zou zijn.
B 		 Eerder ongeval
Het bepaalde in lid A vindt geen toepassing indien de
bestaande ziekte, gebrekkigheid of abnormale lichamelijke
of geestesgesteldheid van de werknemer het gevolg is van
een eerder ongeval, waarvoor Avéro Achmea reeds krachtens deze verzekering een uitkering heeft verstrekt of nog
moet verstrekken.
C 		 Verergering
Voor zover een bestaande ziekelijke toestand door een
ongeval is verergerd, verleent Avéro Achmea hiervoor geen
uitkering.
D 		 Evenredigheid
Indien reeds vóór het ongeval een (functie)verlies van het
betrokken lichaamsdeel of orgaan bestond, wordt de uitkering voor functionele invaliditeit naar evenredigheid verlaagd.

C 		 Gedeeltelijk (functie)verlies
Wanneer sprake is van een gedeeltelijk verlies of gedeeltelijke onbruikbaarheid van een of meer van de in de hierboven
vermelde Gliedertaxe genoemde lichaamsdelen of organen,
wordt het uitkeringspercentage naar evenredigheid met de
hiervoor vermelde percentages vastgesteld.
D 		 Meerdere lichaamsdelen
Bij verlies of blijvende onbruikbaarheid van meerdere
lichaamsdelen of organen worden de percentages opgeteld
tot een maximum van 100%.
E 		 Maximale uitkering
Ter zake van een ongeval wordt bij functionele invaliditeit in
totaal maximaal het verzekerd bedrag uitgekeerd.
F 		 Verlies van meerdere vingers
Bij verlies of blijvende onbruikbaarheid van verschillende
vingers van een hand wordt in totaal nooit meer uitgekeerd
dan hetgeen op grond van deze verzekering uitgekeerd zou
zijn bij verlies of een volledige blijvende functiebeperking
van een hand.
G 		 Whiplash
Ten aanzien van acceleratie-deceleratietrauma van de cervicale wervelkolom waarbij sprake is van klachten evenwel
zonder objectieve verschijnselen en waarbij verder wordt
voldaan aan de criteria van het post-whiplashsyndroom
zoals opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor
Neurologie, wordt bepaald dat hiervoor maximaal 5% van
het verzekerd bedrag wordt uitgekeerd. Aanwijzingen voor
afwijkingen welke met hulponderzoek, zoals neuropsychologische testen of vestibulair onderzoek, zijn verkregen geven
geen recht op een uitkering boven dit maximum van 5%.

Art. 11	Uitkering
A 		 Beslissing
Als een werknemer aanspraak op een uitkering wegens
functionele invaliditeit maakt, zal Avéro Achmea voor de
vaststelling van het recht op uitkering een beslissing nemen
nadat met betrekking tot de aanwezigheid en/of de mate
van functionele invaliditeit een blijvende toestand is ingetreden, echter uiterlijk twee jaar na de datum van het ongeval.
B 		 Uitstel beslissing
Als Avéro Achmea van oordeel is dat nog geen zekerheid
bestaat over de aanwezigheid en/of mate van blijvende
invaliditeit, dan kan Avéro Achmea de beslissing tot een
later tijdstip uitstellen, echter uiterlijk tot de dag waarop
drie jaar na het ongeval zijn verstreken.
C 		 Wettelijke rente
Indien binnen één jaar na de ongevalsdatum nog geen
functionele invaliditeit is vastgesteld, vergoedt Avéro
Achmea de wettelijke rente over de uitkering verminderd
met eventuele voorschotuitkeringen. Deze wordt berekend
vanaf de 366e dag na de ongevalsdatum.
D 		 Eerder overlijden
Is een werknemer vóór de vaststelling van de blijvende
invaliditeit overleden anders dan door het ongeval, dan
blijft het recht op uitkering bestaan. De hoogte van de uitkering wordt dan bepaald door de op grond van de
beschikbare gegevens verwachte definitieve mate van blijvende invaliditeit als de werknemer niet zou zijn overleden.
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E 		 Wijziging van blijvende invaliditeit
Als Avéro Achmea functionele invaliditeit heeft vastgesteld
en daarvoor een gedeelte van het verzekerd bedrag heeft
uitgekeerd, heeft de werknemer bij later optredende wijziging van de mate van blijvende invaliditeit geen aanspraak
meer op uitkering van het verzekerd bedrag.
F 		 Recht op uitkering
Als uitkeringsgerechtigde wordt aangemerkt:
1. voor een uitkering krachtens de dekking voor overlijden:
a. de echtgeno(o)t(e) van de werknemer, de geregistreerde
partner of degene met wie de werknemer - aantoonbaar duurzaam samenleefde;
b. bij ontstentenis van de in sub a. bedoelde uitkeringsgerechtigde de wettelijke erfgenamen van de werknemer met
uitzondering van de Staat der Nederlanden;
2. voor een uitkering krachtens functionele invaliditeit de
werknemer zelf.
G 		 Aspecten bij uitkering na ongeval
1. Inhoudingen
De uitkering wordt verminderd met het bedrag dat Avéro
Achmea als gevolg van wettelijke voorschriften moet inhouden;
2. Samenloop van uitkeringen
Als voor een ongeval reeds een uitkering wegens functio
nele invaliditeit van de werknemer verschuldigd is en vervolgens wegens overlijden van deze werknemer ten gevolge van hetzelfde ongeval ook een uitkering wegens overlijden verschuldigd is, geldt voor de hoogte van het in totaal
uit te keren bedrag het hoogste van de twee uitkeringen.

aan de verzekering dient aanmelding binnen twee maanden
na dit moment te geschieden. Een werknemer die door de
verzekeringnemer op een ander moment wordt aangemeld,
wordt door Avéro Achmea niet geaccepteerd tenzij de
werknemer zelf terugkomt op een eerder gemaakte keuze
niet deel te willen nemen aan de verzekering. Acceptatie
door Avéro Achmea geschiedt dan eerst na beoordeling
van het arbeidsongeschiktheidsrisico door middel van door
de werknemer te leveren gezondheidswaarborgen.
Art. 14 Premiebetaling en premievaststelling
A 		 Naast de bepalingen in de algemene voorwaarden is het
volgende van toepassing.
De premie wordt ieder jaar gebaseerd op de verzekerde
schadevergoeding in verband met arbeidsongeschiktheid
en de leeftijd van de verzekerden per 1 januari van dat jaar.
De verzekeringnemer is verplicht jaarlijks vóór 1 maart een
opgave te verstrekken van de salarisgegevens per 1 januari
van dat jaar. Tussentijdse wijzigingen van salarissen, de
leeftijden en de relevante wettelijke bedragen leiden niet tot
premieaanpassing, tenzij de wijziging van de relevante wettelijke bedragen naar het oordeel van Avéro Achmea substantieel is.
B 		 De premie is bij vooruitbetaling verschuldigd tot:
1. het tijdstip waarop de betrokken werknemer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, doch niet langer dan tot het
bereiken van de onder artikel 4 lid A genoemde leeftijd;
2. de dag waarop de verzekering eindigt;
3. de dag waarop de verzekering voor de werknemer eindigt.

Art. 12 Bijzondere uitsluitingen
Naast de in de algemene voorwaarden genoemde uitsluitingen bestaat evenmin recht op uitkering indien het ongeval
is veroorzaakt, bevorderd of verergerd:
1. door het door de werknemer plegen van of deelname aan
een misdrijf of een poging daartoe;
2. door opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer,
tenzij er sprake was van een ongeval waarbij de opzet of
bewuste roekeloosheid noodzakelijk was voor de juiste uitoefening van het beroep, bij rechtmatige zelfverdediging of
bij pogingen zichzelf, anderen, dieren of zaken te redden;
3. doordat de werknemer onder invloed was van alcoholhoudende drank, bedwelmende of opwekkende of soortgelijke
middelen, waaronder soft- en harddrugs, tenzij de drank
en/of de drugs overeenkomstig medisch voorschrift
gebruikt werden. Het weigeren van een ademtest, bloed- of
urineproef wordt gelijkgesteld met het hiervoor gestelde;
4. door ingewandsbreuk, spit (lumbago),uitstulping van een
tussenwervelschijf (hernia nuclei pulposi), peesschedeontsteking (tendovaginitis crepitans), spierverrekkingen,
zweepslag (coup de fouet), periarthritis humeroscapularis,
tennisarm (epicondylitis lateralis) of golfersarm (epicondylitis medialis);
5. door een door de werknemer ondergane medische behandeling, zonder dat er enig verband bestaat met een onder
deze verzekering gedekt ongeval dat deze behandeling
noodzakelijk maakte;
6. door het door de werknemer beoefenen van sport waarvoor enige betaling wordt ontvangen;
7. door het trainen voor, het oefenen voor of het deelnemen
aan wedstrijden of rally’s met motorvoertuigen of motorvaartuigen, waarbij de snelheid een overwegende factor
uitmaakt;
8. door het gebruik maken van een valschermzweeftoestel,
een zeilvliegtuig of een motorvliegtuig (anders dan als
passagier);
9. door het maken van bergtochten over gletsjers, zonder leiding van een erkende gids;
10. door kletteren.
Art. 13	Opgaven van de verzekeringnemer ten behoeve van de
premiebetaling
A		 De verzekeringnemer is, voor zover niet anders is overeengekomen, verplicht alle werknemers voor de verzekering
aan te melden.
B 		 De verzekeringnemer is tevens verplicht iedere mutatie in
het personeelsbestand, met opgave van datum indienst- of
uitdiensttreding, alsmede geboortedatum, geslacht, brutoloon en beroep, door te geven aan Avéro Achmea.
C 		 Aanmelding voor de verzekering van een werknemer dient
binnen 2 maanden na indiensttreding te geschieden voor
zover de werknemer op grond van de door de verzekeringnemer gedane toezegging in aanmerking komt voor deelname aan de verzekering. Indien een werknemer pas op
een later moment op grond van de door de verzekeringnemer gedane toezegging in aanmerking komt voor deelname
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	Hoofdstuk 12
Verhaalsrechtsbijstandsverzekering
Aan deze verzekering kunnen met inachtneming van de
algemene voorwaarden rechten worden ontleend mits
"Dienstverlening VerzuimAlert" of “Verhaalsrechtsbijstandsverzekering” is vermeld op het polisblad.
Art.
Art.
Art.
Art.
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Art.
Art.
Art.
Art.

5
6
7
8

geworden;
6. de noodzakelijke reis- en verblijfkosten van de uitkeringsgerechtigde, als zijn persoonlijk verschijnen voor een
gerecht bevolen of dringend gewenst is.
B 		 De eventuele te maken totale externe kosten van verhaalsrechtsbijstand per verhaalsgeval komen tot maximaal
€ 25.000,- voor rekening van Avéro Achmea. De kosten
genoemd in lid A sub 1. blijven hierbij buiten beschouwing.
C 		 Als de gebeurtenis gedeeltelijk onder de omvang van de
dekking van de verzekering valt, worden de aan het verlenen van verhaalsrechtsbijstand verbonden kosten door
Avéro Achmea naar evenredigheid vergoed.
D 		 Bij een actie door een of meer uitkeringsgerechtigden
waarbij anderen rechtstreeks belang hebben, vergoedt
Avéro Achmea per uitkeringsgerechtigde alleen de kosten
van verhaalsrechtsbijstand in verhouding tot het aantal
belanghebbenden.
E 		 Als bij een proces, arbitrage of bindend advies de tegenpartij tot vergoeding van kosten wordt veroordeeld, komt
het bedrag van deze kosten, voor zover zij voor rekening
van Avéro Achmea zijn gekomen, ten gunste van Avéro
Achmea. Onder de kosten van verhaalsrechtsbijstand zijn
niet begrepen aan de uitkeringsgerechtigde opgelegde
geldstraffen, boetes en dwangsommen.
F 		 Avéro Achmea verleent aan de uitkeringsgerechtigde geen
verhaalsrechtsbijstand voor zover uitkeringsgerechtigde
aanspraak kan maken op behartiging van zijn belangen
krachtens een andere verzekering of voorziening, al dan
niet van oudere datum.

Inhoud
Strekking van de verzekering
Omvang van de dekking
Verzekerde kosten van verhaalsrechtsbijstand
Maximum verzekerd bedrag bij meerdere aanspraken per
gebeurtenis
Franchise
Verhaalsrechtsbijstand en financieel belang
Bijzondere uitsluitingen
Melden van de zaak en de verplichtingen van de uitkerings
gerechtigde

Art. 1 Strekking van de verzekering
De verzekering heeft als doel ten behoeve van de verzekeringnemer en de krachtens de Ziekteverzuimverzekering
van Avéro Achmea verzekerde werknemer rechtsbijstand te
verlenen voor verhaal van schade op een wettelijk aansprakelijke derde. De verhaalsrechtsbijstand wordt verleend
door deskundigen van de Stichting Achmea Rechtsbijstand
(SAR), Postus 10100, 5000 JC Tilburg, tel. (013) 462 37 20.
Ten behoeve van deze voorwaarden worden Avéro Achmea
en SAR zowel samen als ieder voor zich aangeduid met
"Avéro Achmea".

Art. 4 Maximum verzekerd bedrag bij meerdere aanspraken
per gebeurtenis
Indien naar aanleiding van een gebeurtenis meerdere aanspraken op rechtsbijstand bestaan, geldt het in de polisvoorwaarden of op het polisblad genoemde maximum voor
alle aanspraken tezamen.

Art. 2	Omvang van de dekking
A		 Wie verzekerd is
In het kader van deze Verhaalsrechtsbijstandverzekering
worden als uitkeringsgerechtigde aangemerkt:
- de verzekeringnemer;
- de werknemers, waaronder mede begrepen de bestuurders
en commissarissen van verzekeringnemer;
- de nagelaten betrekkingen van de verzekeringnemer en de
werknemers, voor zover zij een vordering tot voorziening in
de kosten van levensonderhoud kunnen instellen.
B		 Gebeurtenis
Met betrekking tot gebeurtenissen waarbij de verzekeringnemer en/of de werknemer is betrokken, wordt verhaalsrechtsbijstand verleend aan:
1. de verzekeringnemer bij verhaal van de nettoloonschade
op een voor arbeidsongeschiktheid van de betrokken werknemer wettelijk, dus niet contractueel, aansprakelijke
derde;
2. de verzekeringnemer en/of de betrokken werknemer die
schade verband houdende met letsel of aantasting van de
gezondheid al dan niet de dood ten gevolge hebbend en
de daarmee samenhangende schade verband houdende
met beschadiging, vernietiging, vermissing of verontreiniging van zaken, wil verhalen op een wettelijk, dus niet contractueel aansprakelijke derde;
3. de nagelaten betrekkingen van de verzekeringnemer en de
werknemers, voor zover zij een vordering tot voorziening in
de kosten van levensonderhoud kunnen instellen.
C		 Verzekeringsgebied en toepasselijk recht
Verhaalsrechtsbijstand wordt verleend onder toepassing
van Nederlands recht en onder bevoegdheid van een
Nederlandse rechter. Indien er geen mogelijkheid is tot toepassing van het Nederlandse recht en de Nederlandse
rechter niet bevoegd kan worden gesteld in deze, kan uitsluitend aanspraak worden gemaakt op deze Verhaals
rechtsbijstandsverzekering voor Europa, Aziatisch Turkije,
Israël, Marokko, Tunesië en Algerije, mits uitsluitend de
rechter van een van betreffende landen bevoegd is en
tevens het recht van het betreffende land van toepassing
is.

Art. 5 Franchise
De aanspraak op rechtsbijstand kan alleen worden
gemaakt indien per uitkeringsgerechtigde het belang van
de vordering ten minste € 250,- beloopt.
Art. 6 Verhaalsrechtsbijstand en financieel belang
Als Avéro Achmea van mening is dat het financieel belang
de kosten niet rechtvaardigt, is zij gerechtigd, in plaats van
(verdere) verhaalsrechtsbijstand te verlenen, de uitkeringsgerechtigde een bedrag in geld aan te bieden ter hoogte
van het financieel belang onder aftrek van de hierboven
genoemde franchise.
Art. 7 Bijzondere uitsluitingen
A 		 Naast de in de algemene voorwaarden genoemde uitsluitingen bestaat evenmin aanspraak op verhaalsrechtsbijstand
of vergoeding van kosten indien er sprake is van:
1. geschillen tussen uitkeringsgerechtigden onderling. Avéro
Achmea verleent alleen rechtsbijstand aan de uitkeringsgerechtigde die door de verzekeringnemer is aangewezen. In
gevallen waarin een tegenstrijdig belang tussen de verzekeringnemer en een van de personen die als uitkeringsgerechtigde rechten aan de verzekering kan ontlenen naar
voren komt, behartigt Avéro Achmea uitsluitend de belangen van de verzekeringnemer;
2. schade door of ontstaan uit oorzaken welke voor de
ingangsdatum van de verzekering liggen;
3. inschakeling van een externe deskundige zonder voorafgaande toestemming van of zonder overleg met Avéro
Achmea;
4. verbintenissen voortvloeiende uit borgtocht, schuldvernieuwing, cessie en subrogatie;
5. gebeurtenissen verband houdende met fiscale kwesties,
zoals belastingrecht, retributies en accijnzen.

Art. 3 Verzekerde kosten van verhaalsrechtsbijstand
A 		 Voor rekening van Avéro Achmea komen:
1. de interne kosten van advies en behandeling door de eigen
deskundigen van de Avéro Achmea;
2. de kosten van de door Avéro Achmea ingeschakelde externe deskundige en van de in diens opdracht in overleg met
Avéro Achmea genomen maatregelen;
3. de kosten van getuigen, voor zover door de rechter toegelaten;
4. de proceskosten van de uitkeringsgerechtigde en van de
tegenpartij, voor zover die krachtens een onherroepelijk
vonnis ten laste van de uitkeringsgerechtigde komen;
5. de kosten van het ten uitvoer leggen van een vonnis gedurende maximaal 5 jaar, nadat dit vonnis onherroepelijk is

Art. 8 Melden van de zaak en de verplichtingen van de uitkeringsgerechtigde
A 		 Zodra de uitkeringsgerechtigde kennis draagt van een
gebeurtenis die voor Avéro Achmea kan leiden tot een verplichting om verhaalsrechtsbijstand te verlenen, is uitkeringsgerechtigde verplicht Avéro Achmea:
- zo spoedig mogelijk die gebeurtenis te melden;
- zo spoedig mogelijk alle gegevens te verstrekken en stukken door te zenden;
- zijn volle medewerking te verlenen en alles na te laten dat
de belangen van Avéro Achmea zou kunnen benadelen.
B 		 Behandeling van de zaak en verplichtingen van Avéro
Achmea:
De verhaalsrechtsbijstand wordt verleend door deskundi29
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gen van Avéro Achmea. Tevens kan de verhaalsrechtsbijstand verleend worden door externe deskundigen, indien
Avéro Achmea dit wenselijk en/of noodzakelijk acht. Onder
externe deskundigen worden in het kader van deze verzekering verstaan: een advocaat of andere ter zake kundige
die krachtens de toepasselijke regels inzake procesbevoegdheid in de (eventuele) gerechtelijke of administratieve
procedure de noodzakelijke rechtsbijstand mag verlenen.
In geval een externe deskundige voor het verlenen van verhaalsrechtsbijstand wordt ingeschakeld, heeft uitkeringsgerechtigde het recht deze zelf te kiezen. Heeft uitkeringsgerechtigde geen voorkeur, dan kiest Avéro Achmea zelf.
Het recht om voor het verlenen van verhaalsrechtsbijstand
een externe deskundige te kiezen heeft uitkeringsgerechtigde eveneens indien zowel uitkeringsgerechtigde als de
wettelijk aansprakelijke derde jegens Avéro Achmea aanspraak op verhaalsrechtsbijstand heeft voor de behandeling van het tussen hen beiden gerezen en bij Avéro
Achmea aangemelde geschil.
De opdracht aan een externe deskundige wordt uitsluitend
door Avéro Achmea namens uitkeringsgerechtigde gegeven. Avéro Achmea is niet gebonden aan de betalingsafspraken die door de uitkeringsgerechtigde met een externe
deskundige zijn gemaakt.
Gaat het om een zaak waarin een Nederlandse rechter
bevoegd is, dan komen uitsluitend externe deskundigen in
aanmerking die in Nederland staan ingeschreven en aldaar
kantoor houden.
Gaat het om een zaak waarin een buitenlandse rechter
bevoegd is, dan komen uitsluitend externe deskundigen in
aanmerking die bij het buitenlandse gerecht staan ingeschreven.
Avéro Achmea is nimmer verplicht voor het verlenen of
voortzetten van verhaalsrechtsbijstand tegelijkertijd of achtereenvolgens voor haar rekening meer dan één externe
deskundige in te schakelen.
Als een externe deskundige is ingeschakeld, is de uitkeringsgerechtigde verplicht, al dan niet via de externe deskundige, Avéro Achmea op de hoogte te houden van de
voortgang.
Avéro Achmea is niet gebonden aan betalingsafspraken die
door uitkeringsgerechtigde met een externe deskundige
zijn gemaakt.
Avéro Achmea is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door of in verband met de behandeling van een zaak
door een externe deskundige.
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	Hoofdstuk 13
Present
Aan deze verzekering kunnen met inachtneming van de
algemene voorwaarden rechten worden ontleend mits
“Present Basis” en indien meeverzekerd “Present Extra” is
vermeld op het polisblad.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Art. 6 Premie
A 		 De hoogte van de premie voor Present wordt door Avéro
Achmea vastgesteld. Het aantal werknemers op 1 januari
vormt de basis voor de premie van het nieuwe verzekeringsjaar. De verzekeringnemer dient in de eerste maand
van het kalenderjaar een opgave te doen van de op 1 januari van dat jaar in dienst zijnde werknemers.
B		 Wanneer het aantal werknemers in het lopende kalenderjaar 25% of meer afwijkt van de opgave zoals bedoeld in
voorgaand lid, zal er door de verzekeraar verrekening of
naheffing van de verzekeringspremie plaats kunnen vinden
op basis van nacalculatie. In dat geval wordt de verzekerdenstand per 1 januari van dat jaar vergeleken met de verzekerdenstand per 31 december van dat jaar.

Inhoud
Strekking van de verzekering
Aanvullende begripsomschrijvingen
Aanmelding
Ingangsdatum
Verplichtingen van de verzekeringnemer
Premie
Vergoedingen
Geschillen
Vergoedingen

Art. 7 Vergoedingen
A 		 Voorwaarden voor vergoeding
Avéro Achmea vergoedt uitsluitend kosten die zijn gemaakt
tijdens de duur van de verzekeringsovereenkomst.
De datum waarop de zorg is verleend, is bepalend voor de
vaststelling van de vergoeding.
B 		 Avéro Achmea vergoedt de (medische) kosten op basis van
het tarief dat Achmea met de desbetreffende zorgverlener
heeft afgesproken. De vergoedingen zijn, indien van toepassing, inclusief btw.
C 		 Wanneer er meerdere verzekeringen bij Avéro Achmea zijn
afgesloten, komen de ingediende nota's achtereenvolgens
ten laste van:
- de zorgverzekering en/of inkomensverzekering;
- Present.
D 		 Samenloop
Indien de verzekeringnemer - als de in deze voorwaarden
bedoelde verzekering niet bestond - aanspraak zou kunnen
maken op vergoeding van schade respectievelijk kosten op
grond van enige andere verzekering, al dan niet van oudere
datum, is vergoeding vanuit Present pas in de laatste
plaats van kracht. In dat geval zal alleen die schade voor
vergoeding in aanmerking komen die het bedrag te boven
gaat waarop verzekeringnemer elders aanspraak zou kunnen maken.
Overeenkomstig wordt gehandeld als aanspraak gemaakt
kan worden op een uitkering op grond van een wet of
andere voorziening.

Art. 1 Strekking van de verzekering
Deze verzekering heeft ten doel de verzekeringnemer te
voorzien van middelen die aangewend kunnen worden ten
behoeve van voorkoming van arbeidsongeschiktheid en ten
behoeve van re-integratie van arbeidsongeschikte dan wel
dreigend arbeidsongeschikte werknemers.
Art. 2 Aanvullende begripsomschrijvingen
A 		 Partner
Echtgeno(o)t(e) of degene met wie de werknemer duurzaam samenwoont.
B 		 PresentWerkgeversdesk Arbeidsgerelateerde Zorg
De PresentWerkgeversdesk Arbeidsgerelateerde Zorg regelt
de contacten met de zorgaanbieders.
C 		 Winnock
Winnock is een organisatie op het gebied van re-integratie,
functieherstel en werkhervatting.
D 		 Pim Mulier Organisatie
De Pim Mulier Organisatie is een gezondheids
managementorganisatie op het gebied van preventie.
Art. 3 Aanmelding
Verzekeringnemer is verplicht alle werknemers voor deze
verzekering aan te melden.
Art. 4 Ingangsdatum
Ingangsdatum en duur van de verzekering
De verzekering gaat in op de datum die op het polisblad
als ingangsdatum staat vermeld en duurt tot de daarop
vermelde contractdatum met stilzwijgende verlenging met
de op het polisblad vermelde termijn.

Art. 8 Vergoedingen
A 		 Present Basis
1. Quick Scan Ziekteverzuim en Re-integratie
Er bestaat recht op een korting van 25% op het uurtarief
voor een Quick Scan Ziekteverzuim en Re-integratie uit te
voeren door Achmea.
2. Verzuimreductie & Re-integratie Scan
Er bestaat recht op een korting van 25% op het uurtarief
voor een Verzuimreductie & Re-integratie Scan uit te voeren
door Achmea.
3. VerzuimProcesAdviseur
Er bestaat recht op een korting van 25% op het uurtarief
van een VerzuimProcesAdviseur van Achmea.
4. Zorgbemiddeling
		 Als de werknemer een medisch noodzakelijke behandeling moet ondergaan, waarvoor een wachttijd geldt, kunnen wij nagaan of de wachttijd verkort kan worden. Als er
mogelijkheden tot het bekorten van de wachttijd zijn, proberen wij te regelen dat de werknemer eerder behandeld
wordt.
Aanvullende voorwaarden voor vergoeding van deze dienst:
-		De mogelijke oplossing moet vallen binnen de dekkingsvoorwaarden van het verzekerde ziektekostenpakket van
de werknemer.
- Er moet sprake zijn van een wachttijd voor een medische
behandeling of onderzoek in een algemeen of academisch
ziekenhuis (niet zijnde een psychiatrisch ziekenhuis of verpleeginrichting) of in een gecontracteerd zelfstandig behandelcentrum.
Uitsluiting
Zorgbemiddeling kan niet worden aangevraagd voor
orgaantransplantatie.
5. Regisseur/projectleider
Er bestaat recht op een korting van 25% op het uurtarief
van een door Achmea aan verzekeringnemer aan te bieden
regisseur/projectleider die een project op het gebied van
verzuim en preventie leidt.
6. Bedrijfssport
U heeft eenmaal per bedrijf per kalenderjaar recht op vergoeding van de kosten van inventarisatie naar de behoefte
aan sport onder de werknemers.

Art. 5 Verplichtingen van de verzekeringnemer
A 		 Wanneer de verzekeringnemer over informatie beschikt
over de werknemer die tot verbeterde inzet van hulp kan
leiden, ontvangt Avéro Achmea gaarne de gegevens en
bescheiden via de PresentWerkgeversdesk
Arbeidsgerelateerde Zorg ten behoeve van het zo spoedig
mogelijk inzetten van de juiste hulp.
B 		 De verzekeringnemer is verplicht op te geven welke andere
verzekeringen tijdens de arbeidsongeschiktheid van de
werknemer van kracht zijn.
C 		 Wanneer sprake is van gemaakte kosten door toedoen van
een aansprakelijke derde, is de verzekeringnemer verplicht
Avéro Achmea zo goed mogelijk te helpen bij het verkrijgen
van een schadevergoeding van deze aansprakelijke derde.
Zonder schriftelijke toestemming van Avéro Achmea is het
de verzekeringnemer niet toegestaan een regeling te (laten)
treffen met de aansprakelijke derde of diens verzekeringsmaatschappij.
D 		 Wanneer belangen van Avéro Achmea worden geschaad
doordat de verzekeringnemer bovenstaande verplichtingen
niet nakomt, kan het recht op vergoeding worden verloren.
E 		 De verzekeringnemer is verplicht de kosten van de, op verzekeringnemers verzoek, ingezette zorg en diensten die
niet door deze verzekering worden vergoed te betalen, ook
als Avéro Achmea deze nota rechtstreeks aan de zorgverlener heeft betaald. Wanneer de verzekeringnemer de nota
niet (tijdig) betaalt, wordt het door verzekeringnemer verschuldigde bedrag verhoogd met administratiekosten en de
wettelijke rente.

31

7.

8.

9.
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13.

Voorwaarde voor vergoeding
De inventarisatie moet worden uitgevoerd door door de
Stichting Sport & Zaken.
Adviesgesprekken
Er bestaat recht op advies van adviseurs van Achmea die
het management ondersteunen bij projecten op het gebied
van verzuim en preventie.
Preventie
Er bestaat recht op een korting van 25% op het uurtarief
van een adviseur werkzaam bij Achmea bij deelname aan
projecten.
Voeding
Preventie
Er bestaat 1 keer per jaar recht op screening van het
bedrijfsrestaurant van verzekeringnemer of een interactieve
workshop over gezonde voeding. De kosten van de
screening worden voor 100% of de kosten van de workshop voor 50% vergoed.
Voorwaarde voor vergoeding
De screening of de workshop wordt gegeven door Sanavis,
visie op voeding.
Bedrijfstrainingen
Preventie
Er bestaat recht op een korting van 25% op de volgende
bedrijfstrainingen:
preventiemedewerker;
verzuimbeheersing:
- voor leidinggevenden (basis)
- training verzuim in tweespraak (gevorderden)
omgaan met agressie en geweld;
stressmanagement;
ergo-coach;
zelfbewustzijn en zelfmanagement gericht op het voorkomen van verzuim en het bevorderen van re-integratie.
Voorwaarde voor de korting
De opleiding en training worden gegeven door Achmea.
Thuishulp in acute fase
Preventie
Wanneer een gezinslid van de werknemer ziek is, waardoor
de thuissituatie tijdelijk ontwricht wordt, kan Avéro Achmea
thuishulp regelen ter voorkoming van verzuim van de werknemer. Avéro Achmea vergoedt de kosten van maximaal 20
uren thuishulp per gebeurtenis. Indien de zorgaanvraag
voor 10.00 uur ’s morgens bij de PresentWerkgeversdesk
Arbeidsgerelateerde Zorg gemeld is, levert Avéro Achmea,
zo mogelijk binnen 24 uur, maar in ieder geval binnen
48 uur, thuishulp door thuiszorginstelling "Zorg voor u".
De 20 uren thuishulp kunnen over meerdere dagen worden
ingezet.
Bedrijfsfysiotherapiescreening
Preventie
Avéro Achmea vergoedt in geval van arbeidsgerelateerde
klachten de kosten tot maximaal 2 24,50 van een eenmalige screening door een behandelend fysiotherapeut met een
overeenkomst met Achmea.
Preventieve trainingen rugklachten, blessures en CANS/
RSI
Preventie
Er bestaat recht op 100% vergoeding van preventieve cursussen die erop gericht zijn om rugklachten, blessures en
CANS/RSI te voorkomen.
Voorwaarden voor vergoeding:
De preventieve cursussen worden georganiseerd door
Present en er wordt gebruik gemaakt van door Avéro
Achmea gecontracteerde dienstverleners. De training wordt
vergoed voor maximaal 15% van het personeelsbestand.
De wijze waarop de 15% wordt geteld (per locatie, vestiging of juridische entiteit) wordt vooraf in overleg met de
verzekeringnemer vastgesteld.
Het deel van het personeel dat boven de 15% van het
totaal uitkomt, heeft recht op een vergoeding van € 200,per groep per kalenderjaar.
De vergoedingsregeling geldt alleen als de verzekering
nemer de preventieve trainingen vooraf bij Avéro Achmea
heeft aangevraagd en Avéro Achmea daar toestemming
voor heeft verleend.
Bedrijfshealth Checks en Keuringen
Preventie
Er bestaat recht op een korting van 25% op de kosten van
de Basis health Check, de Uitgebreide health Check, de
Vitaliteitscheck, Gezondheidsscan en de Topkeuring, uit
te voeren door de Pim Mulier Organisatie. Vanaf 20 deel
nemende medewerkers is het mogelijk de Bedrijfshealth
Checks en keuringen in-company uit te laten voeren.

14. Cursus Stoppen met roken
Preventie
		 Allen Carr
Er bestaat recht op een korting van 25% op de kosten van
de incompanybedrijfscursus "Stoppen met roken" georganiseerd door Allen Carr.
Voor Avéro Achmea-verzekerden die recht hebben op vergoeding van deze kosten vanuit de aanvullende zorgverzekering vergoedt Avéro Achmea 75% van de resterende kosten tot een maximum van e 115,- per persoon per kalenderjaar aan de verzekeringnemer.
De Opluchting
Er bestaat recht op een korting van 25% op de kosten van
de incompanybedrijfscursus “Stoppen met roken” volgens
de “Opluchtingsmethode”, georganiseerd door het Instituut
voor Dagelijkse Afhankelijkheden (IDA).
Voor Avéro Achmea-verzekerden vergoeden wij aanvullend
e 77,50 vanuit Present.
ProStop Lasertherapie
U heeft recht op vergoeding van 25% van de kosten van de
behandeling van stoppen met roken bij ProStop Laser
therapie eenmaal per persoon per kalenderjaar.
		 Voorwaarde voor vergoeding
De factuur dient vergezeld van een declaratieformulier te
worden ingediend.
15. Stressmonitor
Er bestaat recht op vergoeding van 25% van de kosten
van de stressmonitor als deze wordt uitgevoerd door
Shared Ambition.
16. Acute traumaopvang
		Preventie
Avéro Achmea vergoedt 100% van de aansluitkosten bij
Achmea Vitale voor acute traumaopvang.
In het geval dat snelle opvang vereist is, wordt de benodigde hulp ter plekke binnen 4 uur geleverd via Achmea Vitale.
De verzekeringnemer betaalt voor de eerste opvang de
Present-prijs van € 95,-, ongeacht het aantal personen dat
opvang nodig heeft (normale prijs € 127,-).
17. Rouwverwerking bij overlijden
		Preventie
Er bestaat recht op een korting van 25% op de kosten van
intake, consulten en trainingen van rouwverwerking bij de
door Achmea gecontracteerde zorgverleners te weten
Centrum van Marieke De Bruijn en het instituut Leefstijl
Training en Coaching (LTC) te Dalfsen.
18. Arbeidsdermatologie
Behandeling
Avéro Achmea vergoedt 100% van de kosten van consulten
en de behandeling van de arbeidsdermatologie in geval van
arbeidsgerelateerde huidaandoeningen.
Het arbeidsdermatologisch onderzoek en de diagnose worden uitgevoerd door het Centrum voor Huid en Arbeid te
Arnhem.
19. Leefstijltrainingen
Preventie en Re-integratie
Driedaagse training in het Instituut Leefstijl Training en
Coaching te Dalfsen
Avéro Achmea-zorgverzekerden met een aanvullende verzekering hebben recht op de leefstijltrainingen die zijn gericht
op stressgerelateerde klachten waaronder burn-out, hartklachten, whiplashklachten en stotteren. De verzekerde
moet zijn doorverwezen door een huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts.
Naast de vergoeding die op grond van de aanvullende
(zorg)verzekeringen kan worden verkregen vergoedt Present
Basis maximaal € 100,- per persoon per kalenderjaar voor
een driedaagse leefstijltraining. Voor niet-Achmea-zorgverzekerden geldt een korting van 25% op de tarieven voor de
leeftstijltrainingen.
Eendaagse training voor leidinggevenden in het Instituut
Leefstijl Training en Coaching te Dalfsen
Er bestaat recht op 25% korting op de eendaagse leefstijltraining "Herkennen stresssignalen" voor leidinggevenden.
20. Psychologische onderzoeken/testen
Er bestaat voor maximaal 10% van het personeelsbestand
per jaar recht op een korting van 25% op onderstaande
psychologische onderzoeken/testen uitgevoerd door
bevoegden en georganiseerd door Achmea.
Preventie
- loopbaanonderzoeken.
		Re-integratie
- psychodiagnostische onderzoeken;
- neuropsychologische onderzoeken.
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21. Psychologische zorg
Preventie
Avéro Achmea vergoedt als aanvulling op de zorgverzekering maximaal € 165,- per verzekerde per kalenderjaar van
kortdurende psychologische zorg indien:
- er sprake is van arbeidsgerelateerde klachten;
- de werknemer is doorverwezen door een huisarts of
bedrijfsarts;
- de behandelende psycholoog door Achmea gecontracteerd
is.
Re-integratie
Er bestaat recht op een korting van 25% op de kosten van
tweedelijns middellange psychologische zorg of een korting
van:
- € 500,- op de kosten van het korte programma psychomotorische zorg van Winnock;
- € 800,- op de kosten van het middellange programma
psychomotorische zorg van Winnock;
- € 1200,- op de kosten van het lange programma psychomotorische zorg van
Winnock.
Voorwaarden voor de korting
Er is sprake van:
- arbeidsgerelateerde klachten;
- doorverwijzing van de werknemer door een (huis)arts of
bedrijfsarts;
- uitvoering van de psychologische zorg door een hiervoor
door ons gecontracteerde zorgverlener.
22. Bedrijfsmaatschappelijk werk en coaching
		Preventie
Avéro Achmea vergoedt:
- 50% van de kosten van gesprekken door een hiervoor door
ons gecontracteerde bedrijfsmaatschappelijk werker voor
maximaal twee trajecten met verschillende indicaties per
persoon per kalenderjaar;
of:
- 25% van de kosten van gesprekken door niet door ons
gecontracteerde bedrijfsmaatschappelijk werkers tot
maximaal € 240,- voor maximaal twee trajecten met verschillende indicaties per persoon per kalenderjaar;
of:
- 25% van de kosten voor een coachingstraject bij dreigend uitval door een hiervoor door ons gecontracteerde
leverancier tot maximaal € 240,- voor maximaal twee trajecten met verschillende indicaties per persoon per
kalenderjaar.
23. Re-integratieprogramma Actief Werken Aan Herstel
Re-integratie
Er bestaat recht op een korting van 25% op het arbeidsre-integratieprogramma Actief Werken Aan Herstel georganiseerd door de Pim Mulier Organisatie.
24. Vervoerskosten
Preventie/re-integratie
A 		 Reiskosten zowel naar als van behandelaar
Avéro Achmea vergoedt de kosten van vervoer per taxi,
openbaar vervoer (trein 1e klas), huurauto of eigen auto
zowel naar als van:
- Centrum van Marieke de Bruijn;
- Centrum voor Huid en Arbeid te Arnhem;
- Instituut Leefstijl Training en Coaching te Dalfsen;
- de trainingen van de Pim Mulier Organisatie;
- Winnock
De vergoeding voor vervoer per eigen auto of huurauto
bedraagt € 0,25 per kilometer.
De totale vergoeding bedraagt € 200,- per persoon per
kalenderjaar.
B 		 Reiskosten zowel naar als van werk
Avéro Achmea vergoedt de kosten van vervoer per eigen
auto met met een chauffeur van De Nieuwe Koetsiers of
per taxi indien het op medische gronden niet mogelijk is
per eigen auto of met het openbaar vervoer van en naar
het werk te reizen. De totale vergoeding bedraagt maximaal € 200 per persoon per kalenderjaar.
Voorwaarden voor vergoeding en korting (A en B)
- het gebruik van taxivervoer moet medisch noodzakelijk
zijn;
- een specificatie van de gemaakte kosten dient aan Avéro
Achmea te worden overgelegd.
25. Re-integratieprogramma fysieke klachten (Winnock)
Re-integratie
Indien sprake is van:
- arbeidsgerelateerde klachten;
- doorverwijzing van de werknemer door een huisarts of
bedrijfsarts;
- leveren van zorg door Winnock;
		 bestaat recht op korting van

-	€ 500,- op de kosten van het korte programma fysieke
klachten van Winnock;
-	€ 800,- op de kosten van het middellange programma
fysieke klachten van Winnock;
-	€ 1200,- op de kosten van het lange programma fysieke
klachten van Winnock.
26. Mediation
Re-integratie
Avéro Achmea verleent een korting van 25% op tarieven
van mediators georganiseerd door Achmea.
De mediators bemiddelen bij arbeidsconflicten tussen
werkgevers en werknemers, of tussen werknemers onderling.
27. Arbeidsdeskundig advies
Re-integratie
Er bestaat recht op een korting van 25% op de kosten van
arbeidsdeskundige advisering uit te voeren door bevoegden georganiseerd door Achmea. Het betreft een advies
met betrekking tot:
- schadelastreductie bij medewerkers die aaneensluitend
langer dan 26 weken hebben verzuimd;
- advisering op maat aan de werkgever (en werknemer) over
oplossingen bij een verzuim van langer dan 26 weken;
- re-integratieadvies eigen werk/ander werk bij de eigen
werkgever;
- mogelijke aanpassingen in de werksituatie voor individuele
werknemers met een beperking of handicap.
28. Griepprik
Preventie
Er bestaat recht op een korting van 25% op de kosten van
een griepprik uit te voeren door Meditel of Achmea Vitale.
29. Preventie van uitval
Preventie
Er bestaat recht op een korting van 25% op de kosten van
de training "Preventie van uitval" door de Pim Mulier
Organisatie.
30. Multidisciplinaire diagnostiek
Preventie/Re-integratie
Er bestaat recht op een korting van 25% op de kosten van
een door EmCare uit te voeren multidisciplinair onderzoek
bij werknemers met hoogcomplexe klachten op het
gebied van het houdings- en bewegingsapparaat.
31. Beter Werken Dienstverlening
Preventie/Re-integratie
Er bestaat recht op een korting van 25% op de kosten van
een door EmCare uit te voeren multidisciplinair onderzoek
bij werknemers met hoogcomplexe klachten op het
gebied van het houdings- en bewegingsapparaat.
32. Post-hbo-registeropleiding casemanagement
Preventie
Er bestaat recht op een korting van 10% op de kosten van
de hbo-opleiding De Casemanager gegeven door
De Casemanager (www.decasemanager.nl).
33. Werkplekaanpassingen en persoonlijke beschermings
middelen
Preventie/Re-integratie
		 U heeft recht op vergoeding van of korting op:
- kantoorstoel met roterende zitting;
- autostoelaanpassingen;
- veiligheidskleding;
- voet- en beenbescherming;
- handbescherming;
- oog- en gezichtsbescherming;
- gehoorbescherming;
- hoofdbescherming;
- adembescherming;
- valbeveiliging.
		 Een actueel aanbod kunt u opvragen bij onze
PresentWerkgersdesk Arbeidsgerelateerde Zorg
34. Werkplekonderzoek
Re-integratie
U heeft recht op een korting van 25% van de kosten van
een werkplekonderzoek voor maximaal één onderzoek per
persoon per kalenderjaar.
Voorwaarde voor de korting
Het onderzoek dient uitgevoerd te worden door een hiervoor door ons gecontracteerde leverancier, zijnde een
(bedrijfs)fysiotherapeut met ergonomische kennis of een
register ergonoom.
B		 Present Extra
Present Extra kan alleen worden gesloten in combinatie
met Present Basis en bevat naast de vergoedingen die
gelden voor Present Basis extra vergoedingen die hieronder worden weergegeven.
1. Bedrijfshealth Checks en keuringen
Er bestaat recht op volledige i.p.v. 25% vergoeding van de
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2.
A
B
C
3.

4.

5.

6.

Basis health Check, de Uitgebreide health Check, de
Vitaliteitscheck, Gezondheidsscan en de Topkeuring, uit
te voeren door de Pim Mulier Organisatie. Vanaf 20 deelnemende medewerkers is het mogelijk de Bedrijfshealth
Checks en keuringen in-company uit te laten voeren.
Psychologische, fysiotherapeutische en ergotherapeutische behandelingen
Er bestaat recht op 75)% vergoeding voor:
(bedrijfs)psychologische behandelingen met een maximum van 9 behandelingen;
(bedrijfs)fysiotherapeutische behandelingen met een
maximum van 9 behandelingen;
(bedrijfs)ergotherapeutische behandelingen met een
maximum van 9 behandelingen, uit te voeren door hiervoor door Achmea gecontracteerde zorgverleners.
Ergonomisch advies
Er bestaat recht op volledige vergoeding voor maximaal
één ergonomisch advies tijdens de looptijd van de verzekering uit te voeren door Achmea.
Revalidatiebehandeling
Er bestaat recht op maximaal € 1250,- vergoeding voor
revalidatiebehandeling die is gericht op de terugkeer naar
de werkplek, uit te voeren door hiervoor door Achmea
gecontracteerde zorgverleners.
Vergoeding hulpmiddelen
Indien hulpmiddelen gerelateerd zijn aan respectievelijk
onmiddellijk terug te voeren zijn op bevordering van terugkeer in het arbeidsproces dan wel het voorkomen van uitval uit het arbeidsproces, niet kunnen worden gefinancierd op grond van wet- of enige andere regelgeving,
bestaat, na voorafgaande toestemming door Avéro
Achmea, recht op vergoeding van kosten van hulpmiddelen tot maximaal € 500,- per werknemer per indicatie
gedurende de looptijd van deze verzekering. Een eventuele bijdrage die vanuit wet- of andere regelgeving verschuldigd is, komt eveneens voor vergoeding in aanmerking
rekening houdend met het maximale bedrag van € 500,-.
De indicatie voor het inzetten van het hulpmiddel dient te
worden vastgesteld door de bedrijfsarts en dient ter
beoordeling van de aanvraag te worden overgelegd aan
de medisch adviseur van Avéro Achmea.
Behandelingen bij Winnock
Er bestaat recht op vergoeding van maximaal € 1250,voor behandelingen bij Winnock niet vallend onder punt 4.
Revalidatiebehandeling.
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