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Metal ve Teknik Sektörü Toplu İş Sözleşmesi (CAO) veya Motorlu 
Araç ve Bisikletler Şirketleri Toplu İş Sözleşmesine bağlı bir 
işverende çalışmaya başladınız. Bundan dolayı otomatikman 
NV schade şirketinde sigortalısınız. NV schade şirketi iş göremez 
durumunda gelirinize ek ücret sağlamaktadır. Bu konuya ilişkin 
olarak bu broşürde daha fazla bilgi edinebilirsiniz. 

NV schade Metal ve Teknik ve Otomotiv sektörünün önde gelen 
iş göremezlik sigorta şirketidir. 
İş göremezlik durumundan ileri gelen ciddi sonuçları 
sigortalarımızla mümkün olduğunca kısıtlamak istiyoruz. 

NV schade:
• müşteriyi düşünen bir sigorta şirketidir;
• özellikle Metal ve Teknik ve Otomotiv sektörü 

için sosyal ortaklar tarafından kurulmuştur;
• Metal ve Teknik Sektörü Toplu İş Sözleşmesi veya Motorlu 

Araç ve Bisikletler Şirketleri Toplu İş Sözleşmesinde 
belirtildiği şekilde iş göremezlik sigortalarını icra etmekte;

• yaklaşık 33.000 işveren ve 350.000 çalışanı sigortalı 
yapar ve ayda 7.600’ü aşkın ödenek sağlar;

• kişisel danışmanlık yapar ve işe geri dönmede yardımcı olur;
• güvenilir ve şeffaf bir sigorta şirketidir;
• esnek ödenek politikasına sahip ve 

mükemmel karşılama sunar;
• kar amacı yoktur: olası karı primde indirim şeklinde 

ve/veya daha iyi karşılama sunarak geri veririz;
• web sitesinde sigortalar ve hizmetler hakkında 

daha ayrıntılı bilgi içeren kısa filmler vardır;
• sosyal ortakları iş göremezliği önlemeye ve sürdürülebilir 

istihdamı teşvike yönelik girişimlerinde destekler.

NV schade’ya hoş geldiniz
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Web sitemizde ürün ve hizmetlerimizi birkaç kısa filmle açıklamaktayız. Bu broşürde bu simgeyi  mi görüyorsunuz?
Filmleri www.nvschade-mt.nl  internet adresinde publicaties (yayınlar) başlığı altında bulabilirsiniz.

 Film: NV schade
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İçerik



1. Bana ait WIA 
çalışanlar sigortası  

Metal ve Teknik veya Otomotiv sektöründe çalışmaktasınız. Toplu iş sözleşmesinde otomatikman NV schade şirketinde sigortalı 
olduğunuz düzenlenmiştir. NV schade şirketi WIA çalışanlar sigortası iş göremez durumunda gelirinize ek ücret sağlar. 

1.1 Benim için sigorta ne kapsar?
NV schade şirketinin üç çalışanlar sigortası vardır. Aşağıdaki şemada bu sigortaların kimin için olduğunu görebilirsiniz.

Maaşınız € 51.976 ile € 100.000 arası mı? İşvereninize sizin için WIA excedent sigortasına başvurması için talepte bulunmanız tavsiye 
edilir. 
Maaşınız € 100.000 ile € 300.000 arası mı? İşvereninize sizin için WIA excedent Top sigortasına başvurması için talepte bulunmanız 
tavsiye edilir. 

Sigorta Kimin için? 2015 yılında sigortalı yıllık maaşınız

WIA çalışanlar sigortası Metal ve Teknik veya Otomotiv 
sektöründe tüm çalışanlar için 
otomatikman.

maksimum € 51.976 (maksimum SV 
ücret), %15 ile %80 arası iş göremezlik 
durumunda.

WIA excedent sigortası € 51.976 ile € 100.000 arası maaşa 
sahip çalışanlar için gönüllü sigorta. 
Bu sigortaya işvereniniz sizin için 
başvurabilir. 

€ 51.976 (maksimum SV ücret) ile 
€ 100.000 arası, %15 ile %100 arası iş 
göremezlik durumunda.

WIA excedent Top sigortası € 100.000 ile € 300.000 arası maaşa 
sahip çalışanlar için gönüllü sigorta. 
Bu sigortaya işvereniniz sizin için 
başvurabilir. 

€ 100.000 ile € 300.000 arası, %15 ile 
%100 arası iş göremezlik durumunda.
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2015 yılında WIA çalışanlar sigortasının primi (maksimum € 
51.976 ‘e kadar) brüt yıllık maaşınızın %0,828 oranındadır.  
İşvereniniz brüt yıllık maaşınızdan maksimum olarak primin 
yarısını kesebilir. Bu toplu iş sözleşmesi uyarıncadır. İşvereniniz 
toplam primi her üç ayda bir NV schade şirketine öder. 

Brüt yıllık maaşınız:
• aylık ödemelerde: Ocak ayı maaşınız çarpı 12,96 tutarındadır;
• 4 haftada bir ödemelerde: ilgili yıldaki ikinci 4 haftalık 

dönem maaşınız çarpı 14,09 tutarındadır.

Önemli bilgi
Az prim ödediğiniz durumlar şunlar:
AOW emeklilik yaşına 62 ay kala;
%15-35 iş göremez durumunda olduğunuzda.

Hiç prim ödemediğiniz durumlar:
AOW emeklilik yaşına 24 ay kala;
UWV kurumundan WGA veya IVA ödeneği aldığınızda.
Yeni bir iş sözleşmesi söz konusu olmadıkça arada gerçekleşmiş 
olan maaş değişiklikleri işleme alınmaz. 
İşvereniniz bu değişiklikleri sizin için bildirir.
İş sözleşmesi olmayıp teklif üzerine çalışanların (oproepkrachten) 
primi bir önceki üç aylık dönemin maaş bilgileri bazında 
sonradan tespit edilir. 
WIA excedent sigortası ve WIA excedent Top sigortası için 
primler web sitemizde belirtilmiştir. 

1.2 WIA çalışanlar sigortası için hangi primi öderim?



UWV tarafından tespit edilmiş size ait iş göremezlik yüzdesi sizin ödenek hakkınızın olup olmadığını belirler. Aşağıdaki şemada UWV 
kurumundan bir ödenek hakkınızın ve/veya NV schade şirketinden bir ödenek hakkınızın olup olmadığını görebilirsiniz. 

1.3 angi durumda ödenek hakkım var? 

Maaşın ödenmesine devam edilmesi
0,5 yıl: eski maaşın %100’ü
  1,5 yıl: eski maaşın %90’ı 

UWV
Ödenek tahsis olmaz

UWV 
Maaşa bağlı WGA 
ödeneği (0-36 ay)

UWV kurumundan 
maaşa bağlı 

WGA ödeneğinin 
bitiminden sonra 

Sürekli olmayan Sürekli

UWV
müteakip WGA ödeneği veya maaş 

tamamlayan WGA ödeneği

NV schade
Aşağıdaki durumlarda WIA çalışanlar 

sigortasından ödenek hakkı doğar:

UWV
Ödenek tahsis olmaz

NV schade
Ödenek tahsis olmaz

NV schade
Aşağıdaki durumlarda WIA çalışanlar 

sigortasından ödenek hakkı doğar:

% 15 < 35
Iş göremezlik

% 35 < 80
Iş göremezlik

% 80 - 100
Iş göremezlik

% 0 < 15 
Iş göremezlik

• Hasta kalınan birinci günde 
   sigortalı olunduğunda

• Sektör dahilinde/haricinde 
   iş sözleşmesi

• Maaş alma söz konusu 

   olduğunda

• Gelir kaybı söz konusu 
   olduğunda

Ödenek tahsis olmaz 

NV schade
Ödenek tahsis olmaz

UWV
IVA ödeneği

2 yıldan sonra UWV 
muayene başvurusu

• Hasta kalınan birinci günde sigortalı olup

• UWV kurumundan müteakip WGA ödeneği 

  veya maaş tamamlayan WGA ödeneği 

  alındığında
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Kavramlar

İş göremezlik yüzdesi [arbeidsongeschiktheidspercentage]
UWV kurumu iş göremezlik yüzdesini tespit eder. Siz bunu 
aşağıdaki şekilde hesaplayabilirsiniz:
1- (yeni maaş/ eski maaş) * %100.
Örneğin: eski maaşınız € 2.500 ve yeni maaşınız 
€ 900.  Size ait iş göremezlik yüzdesi bu durumda
1 - (900 / 2.500) * %100 = %64.

Sürekli [duurzaam]
UWV eski maaşınızın %20’sini veya bundan daha azını mı 
kazanabileceğinizi değerlendirdi? Bu durum gelecekte de 
hemen hemen aynı kalacağı beklentisi halinde %80 - %100 
sürekli iş göremez durumunda olursunuz. UWV size IVA ödeneği 
tahsis eder.  

Sürekli olmayan [niet duurzaam]
UWV eski maaşınızın %20’sini veya bundan daha azını mı 
kazanabileceğinizi değerlendirdi? Ancak gelecekte daha fazla 
kazanabileceğiniz beklentisi mi var? Bu durumda ise (sürekli 
olmayan) %80 - %100 iş göremez durumunda olursunuz. UWV 
size maaşa bağlı WGA ödeneği tahsis eder.

Maaşın ödenmesine devam edilmesi [loondoorbetaling]
Hastalık durumunuzun ilk iki yılında iş vereniniz maaşınızı 
ödemeye devam etmek zorundadır. 

Maaşa bağlı WGA ödeneği 
[WGA-loongerelateerde uitkering]
UWV kurumundan ödenek alma hakkınız mı var? Bu durumda 
ilk önce genelde maaşınıza bağlı bir ödenek tahsis edilir. Bu 
geçici ödenek daha önceki maaşınız, iş geçmişiniz ve şu anda 
kazandığınız maaş bazındadır. 

Maaş tamamlayan WGA ödeneği / Müteakip WGA ödeneği 
[WGA-loonaanvullingsuitkering / WGA-vervolguitkering]
Önce UWV kurumunca maaşa bağlı WGA ödeneği tahsis edilir. 
Devamında maaş tamamlayan WGA ödeneği veya müteakip 
WGA ödeneği tahsis edilir. Hangi ödeneği alacağınız çalışıp 
çalışmadığınıza ve çalışarak ne kadar kazandığınıza bağlıdır. 
UWV kurumunun yazısında hangi ödeneği alacağınız belirtilir. 

Bu kavramlar hakkında sorularınız varsa veya ek bilgiye gerek 
duyduğunuzda size memnuniyetle yardım ederiz.



 Film: Uitkering aanvragen

İş göremezliğinizin yüzdesi ve halen kazandığınız maaşınız ödeneğinizin miktarını belirler. 

NV schade şirketinde WIA excedent sigortanız veya WIA Top 
sigortanız da mı var?
www.nvschade-mt.nl web sitemizde bu ödenekler hakkında 
daha ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz. 

Çalışmak kazandırır! Hem ödenek alıyor hem de çalışıyor 
musunuz?
Toplam geliriniz (yeterli) çalışılmadığı durumundan her 
zaman daha yüksektir. Aşağıdaki hesaplama örneğinde bu 
açıklanmaktadır.

1.4 Olası ödeneğimin miktarı ne kadar?

NV schade şirketinin size 
tahsis ettiği ödenek

% 15-35 iş göremezlik durumunda % 35-80 iş göremezlik durumunda

başlangıçta: • iki yıl boyunca maaşınız ödenmeye 
devam edildikten sonra VEYA UWV

• sizin  %15 - %35 oranında iş göremez 
olduğunuza karar verdiğinde.

UWV‘in tahsis ettiği maaşınıza bağlı 
ödenek sonunda

şu meblağa kadar tamamlanır: • hasta kaldığınız 1. günde kazandığınız 
(€ 51.976 ‘a kadar) maaşınızın en 
az %70’i ve en fazla  %100’ü

önceki maaşınızın en az %70’i.

şu süreye kadar alırsınız: • -en fazla 7,5 yıl VEYA
• (en fazla 67 yaş olan) AOW emeklilik 

yaşınızı doldurduğunuzda daha az süre.

AOW emeklilik yaşını doldurduğunuzda 
(en fazla 67 yaş).



100%

70%

0%
Yıl 1 ve 2 AOW emeklilik yaşı

CAO maaş 
tamamlama

İşveren tarafından 
maaşın 

ödenilmesine 
devam edilmesi

NV Schade şirketinden 
ödenek

UWV kurumundan 
müteakip WGA ödeneği

UWV kurumundan 
maaşa bağlı 

WGA ödeneği

(3 aydan 38 aya kadar)

Çalışarak kazanılan gelir

Hesaplama örneği 

Ronald ayda ¤ 2.000 kazanıyorken hastalanıyor. İlk iki yıl işvereni 
maaşını ödemeye devam ediyor. 
Altı ay maaşının %100’ünü, devamında bir buçuk yıl boyunca %90’ını 
alır. Ronald iki yıl sonra UVW tarafından muayene olur. %50 iş 
göremez durumundadır. 
%50 iş göremezlik Ronald’ın ayda halen ¤ 1.000 kazanabileceği 
anlamına gelir (¤ 2.000’den %50).

Birinci durum 
Ronald çalışmıyor ve bunun için de maaş almıyor. 
Maaşa bağlı ödeneğin sonunda UWV kurumundan ¤ 520 tutarında 
müteakip WGA ödeneği alıyor. 
NV schade şirketinin tahsis ettiği ödenek önceki maaşını %70’e 
kadar tamamlar. NV schade şirketi Ronald’a ¤ 880 öder. Bu toplam 
gelir: ¤ 520 (UWV)+ ¤ 880 (NV schade) = ¤ 1.400 (önceki maaşının 
%70’i).

İkinci durum 
Ronald yine çalışmaya başlıyor. Ayda ¤ 400 kazanıyor. 
UWV kurumundan aldığı müteakip WGA ödeneği ¤ 520 olarak 
devam ediyor. 
NV schade şirketi Ronald’ın ne kadar kazandığına bakıp birinci 
durumda belirtilen NV schade şirketinin tahsis ettiği ödeneği 
kazanılan maaşın %70’iyle mahsup eder. Bu Ronald’ın durumunda:  
¤ 880 – (0,7 * ¤ 400) = ¤ 600 anlamına gelir. 
İkinci durumda NV schade şirketinin ödeneği daha düşüktür, fakat 
toplam geliri daha yüksektir. 
Ronald’ın ikinci durumdaki toplam geliri: ¤ 520 (UWV)+ ¤ 400 (maaş) 
+ ¤ 600 (NV schade) = ¤ 1.520 (eski maaşının % 76’si). Çalışmak 
kazandırıyor!!

Tüm meblağlar brüttür.

www.nvschade-mt.nl web sitesindeki hesap makinesiyle 
NV schade şirketinin tahsis edeceği ödeneğin yüksekliğini kolayca 
kendiniz hesaplayabilirsiniz. Hesap makinesi toplam geliriniz için 
iş göremezlik durumunun sizin için ne anlama geldiğine dair iyi bir 
ölçüm yapar. 
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Metal ve Teknik veya Otomotiv sektöründe bir işverende 
artık çalışmıyor musunuz? Veya AOW emeklilik yaşını mı 
dolduracaksınız?  Bu durumda NV schade şirketindeki sigortanız 
otomatikman sona erer. En geç on mesai günü içinde NV schade 
şirketi size bir yazı gönderir. Bu yazıda sigortanızın son tarihi 
belirtilmiş olur. Sigortanız sona erdiğinde NV schade şirketi 
aracılığıyla iş göremezlik durumunda ek gelir için artık sigortalı 
olmazsınız. 

İşten çıkarken hasta mı kaldınız? Bu durumda NV schade 
şirketiyle irtibata geçin. Muhtemelen (gelecekte) bir ödenek 
hakkınız vardır. 

NV schade şirketinin WIA çalışanlar sigortasını iptal mi etmek 
istiyorsunuz? Bu durumda NV schade şirketi aracılığıyla iş 
göremezlik durumunda ek gelir için sigortalı olmazsınız. 
Sigortayı yazı olarak iptal edebilirsiniz:
• işe başladıktan sonra üç ay içerisinde, veya 12 ay 

veya daha uzun süre WIA çalışanlar sigortası için 
sigortalı olduğunuz durumda (1 ay bildirim süresi 
geçerli olup), her ay sigortanızı iptal edebilirsiniz 

Aşağıdaki bilgileri belirtip NV schade şirketine taahhütlü mektup 
gönderiniz: 

• adınız soyadınız;
• kişisel numaranız;
• iptal etmek istediğiniz sigorta(lar);
• sigortaları hangi tarihten itibaren iptal etmek istediğinizi;
• imzanız.

Aşağıdaki adrese gönderin:

NV Schadeverzekering 
Metaal en Technische Bedrijfstakken
Postbus 16862, 2500 BW Den Haag

NV schade şirketi iptal yazısını aldıktan sonra en geç on mesai 
günü içerisinde yazılı olarak teyit eder. 

1.5 Sigortam ne zaman sona erer?

1.6 Hoe zeg ik mijn verzekering op?
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Sorular?
Biz müşteriye yönelik ve kişisel hizmeti çok önemli buluyoruz. 
Sorularınız varsa info@nvschade-mt.nl adresine e-posta 
gönderebilirsiniz. Veya çalışma günleri saat 8.00 ile 17.30 arası 
070 316 08 34 telefon numarasından irtibata geçebilirsiniz. 
Şahsen irtibata geçmek istediğinizde Müşteri Bilgilendirme 
bölümünde görevli İş göremezlik Danışmanımızdan bir randevu 
alabilirsiniz. 

Şikayetler?
Bizim için şikayet ‘memnuniyetsizliğinizi bildirmek’ anlamına 
gelir. Her şikayeti hizmetimiz hakkında önemli bir işaret 
olarak görüyoruz. Bundan ötürü şikayeti doğru ele almamızı 
denetleyen bir şikayet koordinatörümüz var. Tabii ki iyi bir 
çözüme varmak için elimizden geleni yapacağız. 

Şikayetiniz varsa, şikayetinizi NV schade şirketine aşağıdaki 
şekilde belirtebilirsiniz: 
• 070 316 08 34 telefon numarasını arayarak;
• klachten@nvschade-mt.nl adresine bir mail göndererek; veya
• aşağıdaki adrese mektup göndererek:

NV Schadeverzekering
Metaal en Technische Bedrijfstakken
t.a.v. de klachtencoördinator
Postbus 16862, 2500 BW Den Haag

Şikayetinizi aldığımıza dair size üç çalışma günü içerisinde bir 
onay göndeririz. On çalışma günü içerisinde ise içeriksel bir yanıt 
göndeririz. Daha ayrıntılı bilgiyi www.nvschade-mt.nl adresinde 
bulabilirsiniz.

2. Soru ve şikayetler 

 Film: Klachten



NV schade şirketi kişisel verilerinizi işleme alır, böylece biz:
• WIA çalışanlar sigortanızı icra edebiliriz;
• yolsuzluğu önleyebilir ve yolsuzlukla mücadele edebiliriz;
• statiksel analiz(ler) gerçekleştirebiliriz;
• yasal yükümlülüklere uyabiliriz;
• verilerinizi işvereninizin sektör masasına 

gönderebiliriz. Oradan size bakım ve gelir alanında 
ürün ve hizmet hakkında bilgi verilir. Sektör masası 
hakkında daha çok bilgi mi edinmek istersiniz?

Öyleyse info@nvschade-mt.nl adresine bir mail gönderin. 
Kişisel verilerinizi işleme almak için “Mali Kurumlara ilişkin Kişisel 
verilerin İşlemi” adlı davranış kodu geçerlidir. 
Bu konuda daha ayrıntılı bilgiyi www.cbpweb.nl web sitesinde 
bulabilirsiniz. 

3. Kişisel gizlilik
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3. Kişisel gizlilik

Bu broşürdeki metne hak talep edilemez. WIA çalışanlar sigortalarının poliçe koşulları, faaliyet raporu ve yıllık hesabımızı 
www.nvschade-mt.nl adresinden indirebilirsiniz veya 070 316 08 34 telefon numarasından Müşteri Bilgilendirme 
Bölümünden isteyebilirsiniz. 
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• zarar sigortalarıdır. Sizin için sorumluluk artışı söz konusu 
değildir. Sigortanız sona erdiğinde ve hasta olmadığınız 
durumda karşılama ve NV schade şirketinin olası ödeneği 
sona erer.  
 

•  ödenek sözleşmesi şeklindedir.  
Bu, ödeneğin yüksekliği iş göremezlik derecesine ve halen 
kazandığınız maaşa bağlı olduğu anlama gelir.  

NV schade şirketi ödeneğinizin gelişmelerle birlikte artmasını 
önemli bulur. Metal ve Teknik veya Otomotiv sektöründe 
maaşlar yılda %2 veya daha az arttığında NV schade şirketi 
ödenek temelini de arttırır. Bu endekslemeyle arttırılmış ilk 
hasta kaldığınız günde aldığınız gelirdir. Maaşlar %2’den daha 
fazla arttığında NV schade şirketi ödenek temelini ne kadar 
yüzdeyle arttıracağına kendi karar verir, ancak en az %2 ile 
arttırır. NV schade şirketi her yıl yeniden ödeneklerin arttırılıp 
arttırılamayacağını inceler. 

NV schade şirketinin sigortaları

NV Schadeverzekering Postbus 16862 I 2500 BW Den Haag

Metaal en Technische Bedrijfstakken t. 070 316 08 34 I w. nvschade-mt.nl | e. info@nvschade-mt.nl

 Müşteri bilgilendirme bölümüne mesai günleri saat 8.00 ile 17.30 arası ulaşılabilir. 

 NV Schadeverzekering, Metal ve Teknik sektörü, Ticaret Odası 27148461 

 AFM‘e kayıtlıdır, sicil numarası 12000620. .

 

Daha fazla 
bilgi mi edinmek 
istiyorsunuz? 
Bu durumda 
www.nvschade-mt.nl 
web sitesine baka-
bilirsiniz. 


