
Verdient u meer dan het SV-loon van ¤ 57.232? Dan is dat 

niet gedekt op de WIA-werknemersverzekering. Met de 

WIA-excedentverzekering is ook het inkomen vanaf het 

maximum SV-loon tot ¤ 100.000 verzekerd. 

Natuurlijk kunt u zelf besluiten om u niet te verzekeren voor 

inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid, maar is dat wel 

zo verstandig? 

Bent u goed op de hoogte hoeveel uw inkomen 
achteruit kan gaan?
Bent u goed verzekerd als u arbeidsongeschikt raakt? 

Zonder WIA-werknemersverzekering loopt u een grote kans 

om onder bijstandsniveau terecht te komen. Ook zonder 

WIA-excedentverzekering kunt u flink terugvallen in uw 

inkomen. Maar hoeveel scheelt dat nou echt?

Onderstaand ziet u twee voorbeelden. We gaan uit van 

werknemers van 40 en 45 jaar die ¤ 3.000 en ¤ 6.500 bruto 

per maand verdienen. In beide situaties gebruiken we een 

arbeidsongeschiktheidspercentage van 50%.

Volledig salaris uit werk

¤ 3.000 bruto per maand

Uitkering met WIA-werknemersverzekering

¤ 2.100 bruto per maand

Uitkering zonder WIA-werknemersverzekering

¤ 596 bruto per maand

Verschil met salaris

- ¤ 900 (30%)

Verschil met salaris

- ¤ 2.404 (80,1%)

Uw werkgever valt onder de cao voor de metaal en techniek- 

en automotive-branche. Dit betekent dat hij verplicht is om 

u, zodra u in dienst treedt, aan te melden voor de WIA-

werknemersverzekering van NV schade. U bent vanaf dat 

moment verzekerd bent tegen inkomensverlies als u ziek of 

arbeidsongeschiktheid wordt. 

Zorg dat u geen 
onnodig risico loopt

Volledig salaris uit werk

¤ 6.500 bruto per maand

Uitkering met WIA-excedentverzekering

¤ 4.914 bruto per maand

Uitkering zonder WIA-excedentverzekering

¤ 3.339 bruto per maand

Verschil met salaris

- ¤ 1.586 (24,4%)

Verschil met salaris

- ¤ 3.161 (48,6%)

Zonder de juiste verzekering krijgen deze beide werknemers geen uitkering van NV schade en valt het inkomen in het 

ergste geval met 80% terug. Het is goed voor te stellen dat een dergelijke terugval in inkomen voor veel mensen moeilijk 

op te vangen is.
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NV Schadeverzekering Postbus 16862 I 2500 BW Den Haag

Metaal en Technische Bedrijfstakken t. 0800 - 5104 I w. nvschade.nl | e. info@nvschade-mt.nl

        facebook.com/nvschade |     linkedin.com/company/nvschade

U kunt ons bellen op werkdagen tussen 8.00 en 17.30 uur.

NV Schadeverzekering Metaal en Technische bedrijfstakken, K.v.K 27148461 is ingeschreven

 bij de AFM, registratienummer 12000620. 
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Heeft u vragen?
Stel ze via 

info@nvschade-mt.nl 

of bel gerust even!

Heeft u in het verleden een keuze gemaakt om u niet te verzekeren voor de WIA-werknemersverzekering of de 

WIA-excedentverzekering van NV schade? Mogelijk ziet uw leven er momenteel anders uit of heeft u zich niet 

gerealiseerd wat het betekent om u niet te verzekeren en wilt u dat nu juist wel doen. Op berekenuwinkomen.nl 

kunt u uw persoonlijke gegevens invullen. Dan ziet u wat de impact van arbeidsongeschiktheid kan zijn op uw 

persoonlijke situatie.

Wilt u meer informatie of u verzekeren voor de WIA-werknemersverzekering?
Voor vragen over de WIA-werknemersverzekering en hoe zich kunt aanmelden, kunt u terecht bij uw werkgever. 

Hij heeft contact met zijn tussenpersoon voor de verzekeringen van NV schade en kan u via die weg aanmelden 

voor de verzekering(en) die u wenst.


