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Artikel 1. Begripsomschrijvingen
In de algemene voorwaarden van deze polis wordt
verstaan onder:

1.4

Verzekerde werknemer:
Degene die in dienst van de verzekeringnemer
tegen salaris arbeid verricht, met uitzondering

1.1

1.2

1.3

Verzekeraar:

van:

N.V. de Schadeverzekering Metaal en

a. bestuurders van naamloze vennootschap-

Technische Bedrijfstakken, gevestigd te

pen of van besloten vennootschappen met

Rijswijk.

beperkte aansprakelijkheid, die als zodanig

Mn Services:

zijn ingeschreven in het Handelsregister van

Mn Services N.V., gevestigd te Rijswijk.

de Kamer van Koophandel, tenzij deze

Mn Services voert de administratie van de

bestuurders -na voorafgaand verzoek- door

verzekeraar.

de directie van de verzekeraar, onder nader

Verzekeringnemer:

te stellen voorwaarden, tot de regeling zijn

De onderneming die de verzekeringsovereen-

toegelaten;

komst met de verzekeraar heeft gesloten en die
als zodanig op de polis staat vermeld.
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b. degene van 58 jaar en ouder;

c. degene die overeenkomstig het bepaalde in

ongeschiktheidsuitkering op grond van de

artikel 12 lid 1 en lid 2 van dit reglement tij-

WAO;

dig aan Mn Services de in dat artikel bedoel-

g. degene die niet verplicht is verzekerd inge-

de verklaring heeft doen toekomen;

volge de wettelijke werknemersverzekerin-

d. degene die aan Mn Services kan aantonen

gen;

dat hij ontheffing heeft gekregen op grond

h. degene die een uitkering ingevolge de WAO

van gewetensbezwaren van de daartoe

ontvangt voor het gedeelte waarvoor hij die

bevoegde instantie tot het betalen van pre-

uitkering ontvangt;

mies in het kader van de Sociale

i. degene voor wie geen of niet tijdig premie

Verzekeringswetten;
e. degene die op 31 juli 1993 recht had op uit-

aan de verzekeraar is afgedragen.
1.5

kering op grond van de WAO;
f. degene die op 25 januari 1993 ongeschikt

WAO:
Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering.

1.6

Loondervingsuitkering:

was tot werken wegens ziekte dan wel dege-

Uitkering zoals genoemd in artikel 21 lid 1

ne die zowel voor als na 25 januari 1993

WAO en gepubliceerd in het Staatsblad van het

ongeschikt was tot werken wegens ziekte

Koninkrijk der Nederlanden 1993, 412.

met een tussenliggende onderbreking van

1.7

Vervolguitkering:

maximaal een maand, en die nadat deze

Uitkering zoals genoemd in artikel 21 lid 1

ongeschiktheid 52 weken heeft geduurd,

WAO en gepubliceerd in het Staatsblad van het

recht heeft op toekenning van een arbeids-

Koninkrijk der Nederlanden 1993, 412.
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1.8

1.9

LISV:

verzekeringsjaar of de tweede volle week na

Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen als

indiensttreding.

bedoeld in de Organisatiewet Sociale

Indien het inkomen mede is gebaseerd op pro-

Verzekeringen (OSV) 1997 (Staatsblad 1997.95).

visie, wordt bij de bepaling van het jaarsalaris

Jaarsalaris:

bovendien meegerekend de op jaarbasis herleide

a bij salarisbetaling per maand 12,96 maal het

provisie welke in de achterliggende drie kalen-

voor de betrokken werknemer vastgestelde

derjaren gemiddeld bij dezelfde werkgever is

salaris over de maand januari van het ver-

verdiend. Indien de werknemer nog geen drie

zekeringsjaar of de eerste maand na

jaren op provisiebasis bij deze werkgever werk-

indiensttreding;

zaam is, wordt de provisie vastgesteld op basis

b bij salarisbetaling per vier-weken-periode
14,09 maal het voor de betrokken werknemer

dat een werknemer bij een werkgever werk-

vastgestelde salaris over de tweede vier-

zaam is op provisiebasis, wordt door de werk-

weken-periode van het verzekeringsjaar of

gever een schatting gemaakt van de provisie in

de tweede vier-weken-periode na indienst-

dat jaar. Bovendien worden, voor zover van toe-

treding;

passing, bij de bepaling van het jaarsalaris

c bij salarisbetaling per week 56,36 maal het
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van de wel beschikbare jaren. In het eerste jaar

mede in aanmerking genomen de navolgende

voor de betrokken werknemer vastgestelde

elementen: loon in natura voorzover gekwanti-

salaris over de tweede volle week van het

ficeerd aangegeven in de loonstaten van de

werkgever, toeslagen op grond van een over-

1.10 Jaarsalaris-WAO:

heidsbesluit, verdiensten op grond van een, in

Het per 1 januari van het verzekeringsjaar, of

de onderneming geldend, beloningssysteem

zoveel later als de werknemer in dienst is

(tarief, merit-rating e.d.) en ploegentoeslag, als-

getreden, geldende jaarsalaris van de verzeker-

mede een, naar de periode waarover het loon

de werknemer, tot het per 1 januari van het

werd genoten, evenredig gedeelte van elke met

betreffende jaar bij wet vastgesteld maximum

de werkgever schriftelijk overeengekomen

bedrag aan premieloon WAO onder aftrek van

vaste jaarlijkse uitkering onder welke bena-

het per 1 januari van het betreffende jaar gel-

ming ook, zoals dertiende maand, vaste einde-

dend wettelijk minimum(jeugd)loon.

jaarsuitkering, gegarandeerde tantième e.d.
Vergoedingen terzake van overwerk, reisuren,
onkosten, alsmede gratificaties, winstdelingsregelingen en soortgelijke emolumenten blijven
buiten beschouwing, terwijl de vakantiebijslag
in de factoren 12,96, 14,09 en 56,36 geacht
wordt te zijn verwerkt. Tot het jaarsalaris
behoort niet de overhevelingstoeslag.
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Artikel 2. Grondslag

en strekking van de
verzekering

2.1

Grondslag:

geschatte gegevens onjuist zijn, dan

2.1.1 Ten behoeve van de uitvoering van deze

heeft de verzekeraar het recht een

regeling doet de verzekeringnemer aan
Mn Services opgave van de gegevens die
zijn benodigd.
2.1.2 Bij gebreke van de in lid 1 bedoelde
opgave is Mn Services gerechtigd de
betreffende gegevens naar beste weten
te schatten.
2.1.3 Als op een later tijdstip blijkt dat de
door de verzekeringnemer verstrekte
gegevens onjuist en/of onvolledig zijn
opgegeven, of de door Mn Services
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navordering in te stellen.
2.2

Strekking:
De verzekering heeft tot doel de financiële
gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor de
verzekerden te beperken.

Artikel 3. Verplichtingen
3.1

3.2

van de verzekeringnemer

De verzekeringnemer is verplicht bij aanvang

3.2.3 het aanvragen van surseance van

van de verzekering alle werknemers die dan in

betaling, het verkeren in staat van fail-

dienst zijn bij de verzekeringnemer zo spoedig

lissement of het anderszins verkeren in

mogelijk bij Mn Services te melden.

een staat waarin hij niet meer aan zijn

De verzekeringnemer is verplicht Mn Services

verplichtingen voldoet of kan voldoen.

onverwijld schriftelijk in kennis te stellen van:
3.2.1 alle wijzigingen in het werknemersbestand, waaronder veranderingen van
beroepen en de in- en uitdiensttreding
van personeel;
3.2.2 risicowijzigingen als omschreven in
artikel 11;
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Artikel 4. Vaststelling
4.1

van de uitkering

Recht op een aanvullend invaliditeitspensioen

De hoogte van de aanspraak op het invalidi-

heeft de verzekerde werknemer die per de

teitspensioen wordt gebaseerd op het jaarsala-

ingangsdatum van het invaliditeitspensioen

ris dat geldt op de eerste ziektedag waaruit de

voldoet aan de voorwaarden dat:

aanspraak op het invaliditeitspensioen ont-

a. hij op 00.00 uur van de dag van de eerste

staat. Vervolgens wordt dit jaarsalaris in de

ziekmelding, ten gevolge van welke ziekte

periode welke loopt van de eerste ziektedag of

hij voor een vervolguitkering in aanmerking

zoveel later als de datum indiensttreding tot de

komt, bij de verzekeraar was verzekerd, met

datum waarop aanspraak ontstaat op een uit-

inachtneming van het gestelde in artikel 9

kering krachtens de WAO, verhoogd met het

en

percentage waarmee de salarissen in de metaal

b. hij, middels een beslissing van het LISV, kan
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4.2

en technische bedrijfstakken, blijkens opgave

aantonen dat hij arbeidsongeschikt is in de

van de Stichting Samenwerkende Metaal en

zin van de WAO en dat hij voor een vervolg-

Technische Bedrijfstakken, gevestigd te Den

uitkering in aanmerking komt.

Haag, in die periode zijn verhoogd.

4.3

Het invaliditeitspensioen bedraagt bij volledige

De hoogte en duur van het invaliditeitspen-

arbeidsongeschiktheid 70% van het op grond

sioen volgt de door het LISV telkens vast te

van lid 2 vastgestelde jaarsalaris tot een maxi-

stellen mate van (gedeeltelijke) arbeidsonge-

mum van het per 1 januari van het jaar waarin

schiktheid en zal worden aangepast per de

de eerste ziektedag valt bij wet vastgestelde

datum waarop het LISV - al dan niet met

maximum bedrag aan premieloon WAO, ver-

terugwerkende kracht - de mate van (gedeelte-

minderd met de op basis van dat jaarsalaris

lijke) arbeidsongeschiktheid wijzigt.

vastgestelde vervolguitkering welke wordt bere-

4.4

4.5

4.6

De door het LISV te hanteren (straf)kortingen

kend krachtens de systematiek van de WAO.

op de hoogte van de door hen te verstrekken

Het op grond van lid 3 vastgestelde invalidi-

vervolguitkering zullen door de verzekeraar

teitspensioen gaat in per de datum waarop de

dienovereenkomstig op de hoogte van het inva-

(gewezen) verzekerde voor een vervolguitkering

liditeitspensioen worden toegepast.

van het LISV in aanmerking komt. Over de

4.7

Bij overlijden vindt de laatste uitkering plaats

periode die aanvangt op de datum waarop

over de tweede maand na de maand waarin de

aanspraak ontstaat op een uitkering krachtens

uitkeringsgerechtigde is overleden. De in dit lid

de WAO en loopt tot de datum waarop de ver-

bedoelde uitkeringen vinden plaats aan de

volguitkering ingaat, wordt het invaliditeitspen-

nagelaten betrekkingen als bedoeld in artikel

sioen geïndexeerd met hetzelfde percentage als

7a: 1639l, lid 3 van het Burgerlijk Wetboek.

waarmee het WAO-dagloon in die periode
wordt geïndexeerd.
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4.8

Ingeval de uitkeringsgerechtigde de 65-jarige
leeftijd bereikt, vindt de laatste uitkering plaats
over de maand voorafgaande aan de maand
waarin de 65ste verjaardag valt.

4.9

De hoogte van het ingegane invaliditeitspensioen zal jaarlijks per 1 januari, zolang de
middelen van de verzekeraar dit naar het oordeel van de directie toelaten, maximaal worden
geïndexeerd met de stijging van hetzelfde percentage als waarmede het WAO-dagloon wordt
geïndexeerd.

4.10 Het invaliditeitspensioen is niet afkoopbaar.
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Artikel 5. Betaling
5.1

van de uitkering

De uitkering wordt, met inachtneming van het

uitkeringsgerechtigde werknemer voortduurt

bepaalde in artikel 4, te rekenen vanaf de

én de verzekeringnemer niet in staat verkeert

datum waarop de (gewezen) verzekerde voor de

van faillissement of anderszins verkeert in een

vervolguitkering in aanmerking komt, of zoveel

staat waarin hij niet meer aan zijn verplichtin-

later ingevolge het bepaalde in artikel 6 lid 3,

gen voldoet of kan voldoen.

rechtstreeks aan deze achteraf uitbetaald in

5.2

Door het verrichten van de hiervoor in lid 3

maandelijkse termijnen.

bedoelde uitbetalingen heeft de verzekeraar

De uitkering van het invaliditeitspensioen kan

bevrijdend betaald jegens de uitkeringsgerech-

alleen geschieden op een daartoe door de

tigde.

(gewezen) verzekerde opgegeven (post-)bank-

5.3

5.4

5.5

Ten laste van de uitkeringsgerechtigde wordt

rekeningnummer in Nederland.

door de verzekeraar de verschuldigde loon-

In afwijking van het in lid 1 en 2 bepaalde

heffing ingehouden.

wordt het invaliditeitspensioen via de verzeke-

5.6

In geval de verzekeraar de uitkering uitbetaalt

ringnemer uitbetaald, indien en voorzover het

overeenkomstig dit artikel, lid 3, van dit regle-

dienstverband tussen verzekeringnemer en

ment, zal de verzekeraar ten laste van de uitkeringsgerechtigde geen inhoudingen verrichten.
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Artikel 6. Aanvraag
6.1

van de uitkering

Het verzoek om uitkering wordt eerst dan

Indien aan de voorwaarden als hierboven en in

ingewilligd indien, naar het oordeel van

artikel 3 gesteld, wordt voldaan, wordt aan de

Mn Services niet alleen is voldaan aan de voor-

uitkeringsgerechtigde een toezeggingsbrief

waarden genoemd in artikel 3, doch ook aan de

gezonden met daarbij een specificatie van het

volgende voorwaarde: uiterlijk twee weken

aanvullend invaliditeitspensioen.

voordat de (gewezen) verzekerde in aanmer-

6.3

Indien de bescheiden als bedoeld in lid 1 min-

king komt voor de vervolguitkering, is het

der dan twee weken vóór de datum waarop de

invaliditeitspensioen door inzending van één of

vervolguitkering is ingegaan, door Mn Services

meerdere ingevulde formulieren - waarvan het

worden ontvangen, wordt de ingangsdatum

model door Mn Services is vastgesteld, onder

van het invaliditeitspensioen verschoven naar

bijvoegsel van de naar het oordeel van

het eerstvolgende moment waarop wel aan de

Mn Services benodigde stukken - schriftelijk bij

minimum genoemde termijn wordt voldaan.

Mn Services aangevraagd door de (gewezen)
verzekerde.
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6.2

Artikel 7. Uitsluitingen
Geen aanspraak op een invaliditeitspensioen bestaat
ten aanzien van arbeidsongeschiktheid welke is ver-

reacties, onverschillig hoe deze zijn ontstaan.
7.3

De uitsluiting onder lid 2 geldt niet met betrek-

oorzaakt door:

king tot schade veroorzaakt door radioactieve

7.1

of verband houdt met molest; hetzij direct, het-

nucliden, die zich buiten een kerninstallatie

zij indirect door een gewapend conflict, burger-

bevinden en wordt gebruikt voor industriële,

oorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproep

commerciële, landbouwkundige, medische,

of muiterij. De zes genoemde vormen van

wetenschappelijke, of (niet-militaire) beveili-

molest, alsmede de definities daarvan vormen

gingsdoeleinden, mits er een door enige over-

een onderdeel van de tekst, die door het

heid afgegeven vergunning (voor zover vereist)

Verbond van Verzekeraars in Nederland d.d.

van kracht is voor vervaardigen, gebruik, opslag

2 november 1981 ter griffie van de

en het zich ontdoen van radioactieve stoffen.

Arrondissementsrechtbank in ‘s-Gravenhage is

Onder “kerninstallaties” wordt verstaan een

gedeponeerd onder nummer 136/1981.

kerninstallatie in de zin van de Wet

Voorts wordt geen uitkering verleend voor

Aansprakelijkheid Kernongevallen (staatsblad

arbeidsongeschiktheid welke is veroorzaakt door,

1979-225), alsmede een kerninstallatie aan

opgetreden bij of voortgevloeid uit atoomkern-

boord van een schip.

7.2
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Artikel 8. Vaststelling

van de premie

De premie wordt jaarlijks door de directie van de
verzekeraar vastgesteld. Bij een minimale deelnamegraad zoals vermeld op het polisblad wordt de
daarbij vermelde korting toegepast. Indien de deelnamegraad wijzigt, behoudt de directie zich het
recht voor het kortingspercentage te wijzigen.
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Artikel 9. Betaling
9.1

van de premie

Periodiek wordt de verzekeringnemer, door

dag af dat het verschuldigde bedrag betaald

middel van het toezenden van nota’s op de

had moeten zijn en

hoogte gebracht van de premie welke hij aan

9.2

9.3

b. vergoeding van de buitengerechtelijke invor-

de verzekeraar is verschuldigd.

deringskosten, vast te stellen op 10% van de

De verzekeringnemer dient de nota’s aan de ver-

vordering met een minimum van ƒ 50,00

zekeraar te voldoen binnen de daartoe door de

(€ 22,69), onverminderd de overige kosten

directie van de verzekeraar blijkens mededeling

van vervolging, verschuldigd volgens de Wet.

op het acceptgiroformulier gestelde termijn.

De rente wordt berekend naar het percentage

Bij niet tijdige betaling van de verschuldigde

van de wettelijke rente, bedoeld in de artikelen

bijdragen is de verzekeringnemer door het

6:119 en 6:120 van het BW, dat geldt voor de

enkele verloop van de termijn in gebreke en zal

periode waarover de rente door de verzekeraar

door de verzekeraar de dekking worden

wordt gevorderd.

opgeschort.

9.4

Zodra de premie, verhoogd met de in lid 3

De verzekeraar is dan bevoegd te vorderen:

genoemde vorderingen, is voldaan, wordt de

a. rente over het verschuldigde bedrag van de

dekking weer van kracht met ingang van de
dag van ontvangst van de betaling.
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Artikel 10. Duur

en einde van de verzekering

10.1 Deze overeenkomst treedt in werking per de op
het polisblad vermelde ingangsdatum.
10.2 De overeenkomst loopt telkens voor de op het
polisblad vermelde contracttermijn. Indien
ingevolge het polisblad een opzegtermijn van
toepassing is, kan tenminste 3 maanden voor
het ingaan van een nieuwe periode, door
middel van een aangetekend schrijven worden
opgezegd. Indien dit niet of niet tijdig gebeurt,
zal de overeenkomst telkens voor de duur van
de op het polisblad vermelde contracttermijn
worden verlengd.
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10.3 De verzekering eindigt automatisch:
a. indien en zodra de bedrijfsactiviteiten van
de verzekeringnemer worden gestaakt;
b. zodra de verzekeringnemer in staat van faillissement verkeert.

Artikel 11. Risicowijzigingen
De verzekeraar heeft het recht de premie en/of de

Voorts:

voorwaarden gedurende de looptijd van de verzekering

11.4 De verzekeringnemer is verplicht nadat de in

te herzien of de verzekeringovereenkomst te beëindi-

lid 1 genoemde wijzigingen zich hebben voor-

gen per een door haar te bepalen datum indien:

gedaan, Mn Services terstond schriftelijk in

11.1 de aard van de bedrijfsactiviteiten en/of de

kennis te stellen en Mn Services desgevraagd in

arbeidsomstandigheden zodanig wijzigen, dat

het bezit te stellen van documenten waaruit de

dit een risicoverzwaring voor de maatschappij

wijziging blijkt.

betekent;
11.2 het bestand van verzekerden (telkens) binnen

11.5 De verzekeringnemer wordt van een wijziging
in de premie en/of voorwaarden schriftelijk in

een periode van zes maanden wijzigt met meer

kennis gesteld en geacht hiermede te hebben

dan 25%, of 10 verzekerde werknemers indien

ingestemd, tenzij hij binnen 30 dagen na ken-

dit aantal meer is dan 25% van de verzekerde

nisgeving het tegendeel bij schriftelijk en aan-

werknemers;

getekend schrijven aan Mn Services heeft

11.3 de onderneming geheel of gedeeltelijk wordt
overgenomen.

bericht. In dit laatste geval eindigt de verzekeringsovereenkomst per de datum in de kennisgeving door de Mn Services genoemd.
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Artikel 12. Deelname
12.1 Een verzekerde werknemer kan uiterlijk drie
maanden vóór het verstrijken van een verzeke-

zekeringnemer dient, indien hij niet bij de ver-

ringsjaar aan Mn Services mededelen dat hij

zekeraar wenst te zijn verzekerd voor aanvul-

met ingang van het volgende verzekeringsjaar

lend invaliditeitspensioen, binnen één maand

niet langer wenst deel te nemen aan de verze-

na datum indiensttreding aan Mn Services

kering. Deze mededeling dient altijd aangete-

zulks aangetekend en schriftelijk mee te

kend en schriftelijk te geschieden. Voorts kan

delen, waarna de verzekering eindigt per

een verzekerde binnen 30 dagen na bekendma-

datum indiensttreding.

king van een verhoging van de premie - anders

12.3 Een werknemer die de in lid 1 of 2 bedoelde

dan door indexatie en/of toepassing van meer

mededeling tijdig heeft gedaan en op enig

of minder korting - aan Mn Services meedelen

moment wel als verzekerde wenst te worden

met die wijziging niet akkoord te gaan, waarna

aangemerkt, zal eerst medisch worden gekeurd

de verzekering eindigt per de datum waarop de

en afhankelijk van de uitslag van die keuring

gewijzigde premie ingaat. Deze verklaring dient

wel of niet als verzekerde worden geaccep-

aangetekend en schriftelijk te geschieden.
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12.2 Een werknemer die in dienst treedt bij een ver-

teerd, al dan niet tegen nader vast te stellen
voorwaarden.
12.4 Als datum van de bepaling van de in lid 1 en
lid 2 genoemde termijn geldt de datum van
ontvangst van de mededeling door
Mn Services. Voorts zal de werknemer een
afschrift van de hiervoren bedoelde verklaring
aan zijn werkgever doen toekomen.
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Artikel 13. Verzekeringverklaring
De verzekerde werknemer ontvangt jaarlijks een
schriftelijke verklaring van Mn Services waarin in
ieder geval wordt vermeld zijn personalia, salarisgegevens en de hoogte van zijn aanvullend invaliditeitspensioen. Indien de verzekerde werknemer niet
binnen één maand na ontvangst van die verklaring
naar Mn Services heeft gereageerd, wordt hij geacht
akkoord te zijn gegaan met de inhoud van die verklaring.
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Artikel 14. Wijziging

van de premie en/of
voorwaarden

14.1 De verzekeraar heeft het recht de premie en/of

laatste geval eindigt de verzekeringsovereen-

voorwaarden van alle of bepaalde groepen van

komst per de datum in de kennisgeving door

de bij haar lopende verzekeringen en bloc te

de verzekeraar genoemd. De mogelijkheid tot

wijzigen. Indien deze verzekering tot een derge-

weigering geldt niet indien:

lijke groep behoort, is de verzekeraar gerech-

14.2.1 de wijziging van de premie en/of voor-

tigd de premie en/of voorwaarden van deze

waarden voortvloeit uit (wijzigingen van)

verzekeringsovereenkomst overeenkomstig die

wettelijke regelingen of bepalingen;

wijziging aan te passen en wel per een door
hem te bepalen datum.
14.2 De verzekeringnemer wordt van de wijziging in
kennis gesteld en wordt geacht hiermede te

14.2.2 de wijziging een verlaging van de premie
en/of een uitbreiding van de dekking
inhoudt;
14.2.3 een verhoging van de premie een gevolg

hebben ingestemd, tenzij hij binnen 30 dagen

is van indexatie en/of toepassing van

schriftelijk het tegendeel heeft bericht. In dit

meer/minder korting.
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Artikel 15. Sanctiebepalingen
Indien en voor zover op enig moment mocht blijken
dat de (gewezen) werknemer te veel invaliditeitspensioen heeft genoten, is Mn Services gerechtigd
het te veel uitgekeerde terug te vorderen dan wel
te compenseren met toekomstige maandelijkse
invaliditeitspensioenuitkeringen aan de (gewezen)
werknemer.
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Artikel 16. Beslaglegging
16.1 Beslag op de in artikel 4 bedoelde uitkering is
slechts mogelijk binnen de grenzen, gesteld in
artikel 475d van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering.
16.2 Een volmacht tot invordering van de in artikel
4 bedoelde uitkering is slechts geldig indien zij
schriftelijk is verleend. Zij is steeds herroepelijk.
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Artikel 17. Onvoorziene

gevallen

In gevallen waarin de Polisvoorwaarden
Meerjarencontract naar het oordeel van de
verzekeraar niet voorzien, is de verzekeraar bevoegd
een beslissing te nemen die, voor zover mogelijk,
rekening houdt met de aard en strekking van deze
Algemene Voorwaarden en de verzekeringsovereenkomst.
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Artikel 18. Privacy-reglement
De bij de aanvang van de verzekering verstrekte
persoonsgegevens en de eventueel nader over te
leggen persoonsgegevens kunnen in voorkomende
gevallen (gedeeltelijk) tevens opgenomen worden in
persoonsregistraties, gevoerd door de verzekeraar
respectievelijk herverzekeraars. Op deze persoonsregistratie zijn eventueel - onder verantwoordelijkheid van genoemde verzekeraar respectievelijk
herverzekeraars - afzonderlijke privacy-reglementen
van toepassing. Nadere informatie daarover wordt
op aanvraag door Mn Services verstrekt.
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Artikel 19. Adres
Kennisgevingen door Mn Services aan de verzekeringnemer geschieden rechtsgeldig aan het laatst
aan Mn Services bekende adres.
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Artikel 20. Subrogatie
20.1 De verzekeraar heeft voor de krachtens deze

ontstaan anders dan door bewuste roekeloos-

verzekering gemaakte kosten verhaal op dege-

heid en/of opzet van de zijde van de verzeke-

ne, die in verband met het veroorzaken van

ring-nemer en/of collega-werknemers van de

arbeidsongeschiktheid jegens de verzekerde

verzekerde.

naar burgerlijk recht tot schadevergoeding is

20.2 De verzekeraar kan in plaats van het bedrag

verplicht, doch ten hoogste tot het bedrag,

der periodieke verstrekkingen de contante

waarvoor deze bij het ontbreken van de aan-

waarde daarvan vorderen.

spraken krachtens deze verzekering naar burgerlijk recht aansprakelijk zou zijn, verminderd
met een bedrag, gelijk aan dat van de schadevergoeding tot betaling waarvan de aansprakelijke persoon jegens de verzekerde naar burgerlijk recht is gehouden. Het vorenstaande recht
op verhaal geldt niet indien en voor zover de
aansprakelijkheid naar burgerlijk recht is
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Artikel 21. Toepasselijk

recht

Op deze verzekeringsovereenkomst is het Nederlands
recht van toepassing.
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In vertrouwde handen
Mn Services verzorgt de uitvoering van bedrijfstak-

werknemerszijde

regelingen in de metaal en technische bedrijfstakken.

– FNV Bondgenoten
– CNV BedrijvenBond

Mn Services voert de verzekeringsadministratie uit

– De Unie

voor de N.V. Schadeverzekering Metaal en
Technische Bedrijfstakken. De Directie en de Raad
van Commissarissen van de N.V. Schadeverzekering
Metaal en Technische Bedrijfstakken zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van:

werkgeverszijde
– Federatie Werkgeversorganisaties Metaaltechniek
(FWM)
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