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Rozpocząłeś pracę u pracodawcy, u którego obowiązuje 
zbiorowy układ pracy (w skrócie: CAO) dla branży obróbki metalu 
i sektora technicznego lub CAO dla zakładów produkujących 
pojazdy mechaniczne oraz pojazdy dwukołowe. I dlatego jesteś 
automatycznie ubezpieczony w firmie NV schade. W przypadku 
niezdolności do pracy firma NV schade wypłaca uzupełnienie 
dochodów. W niniejszej broszurze znajdują się obszerne informacje 
na ten temat. 

Firma NV schade należy do czołówki firm oferujących 
ubezpieczenia na wypadek niezdolności do pracy dla pracowników 
zakładów działających w branży obróbki metalu i w sektorze 
technicznym oraz w sektorze motoryzacyjnym. Oferowane przez 
nas ubezpieczenia ograniczają do minimum poważne skutki 
niezdolności do pracy. 

Firma NV schade:
• to zakład ubezpieczeniowy z sercem dla swoich klientów; 
• została założona przez partnerów społecznych, 

specjalnie dla branży obróbki metalu i sektora 
technicznego oraz motoryzacyjnego; 

• zajmuje się realizacją ubezpieczeń od niezdolności do pracy, 
przyjętych w zbiorowych układach pracy w branży obróbki 
metalu i w sektorze technicznym oraz w CAO dla zakładów 
produkujących pojazdy mechaniczne oraz pojazdy dwukołowe; 

• oferuje ubezpieczenia dla 33.000 pracodawców 
oraz dla 350.000 pracowników i w skali 
miesięcznej wypłaca 7.600 świadczeń; 

• oferuje osobiste porady oraz pomoc przy reintegracji; 
• jest godnym zaufania zakładem ubezpieczeniowym 

działającym zgodnie z zasadami przejrzystości: 
• bezproblemowo pokrywa szkody i prowadzi politykę 

elastycznych wypłat odszkodowań/świadczeń; 
• nie jest nastawiona na osiąganie zysków, a ewentualne 

zyski zwracane są ubezpieczonym w formie zniżki od 
stawek i/lub poprzez optymalizację pokrywanych szkód; 

• w witrynie internetowej oferuje filmy, zawierające wyraźne 
informacje o ubezpieczeniach i świadczonych usługach; 

• wspiera partnerów społecznych przy inicjatywach skierowanych 
na zapobieganie niezdolności do pracy oraz na stymulowanie 
zrównoważonej dyspozycyjności ubezpieczonych. 
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W naszej witrynie internetowej znaleźć można kilka krótkich filmów z informacjami o oferowanych przez nas produktach i usługach. 
W niniejszej broszurze filmy oznakowane są przedstawioną ikonką . Film znaleźć można na stronie www.nvschade-mt.nl w zakładce 
„publikacje” (publicaties). 
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1. Ubezpieczenie WIA 
dla pracowników 

Pracujesz w branży obróbki metalu i techniki lub w sektorze motoryzacyjnym. W CAO ustalono, że pracownicy tych branży są 
automatycznie ubezpieczeni w NV schade. Ubezpieczenie WIA dla pracowników, oferowane przez NV schade uzupełnia dochody 
ubezpieczonego w przypadku niezdolności do pracy. 

1.1 Co jest ubezpieczone? 
NV schade oferuje trzy rodzaje ubezpieczeń pracowniczych. Poniższa tabela zawiera informacje, dla kogo przeznaczone są dane 
ubezpieczenia. 

Pracownikom osiągającym zarobki od EUR 51.976 do EUR 100.000 zaleca się wystąpienie do pracodawcy z wnioskiem o zawarcie dla 
pracownika ubezpieczenia WIA rozszerzającego zakres świadczenia. 

Pracownikom osiągającym zarobki od EUR 100.000 do EUR 300.000 zaleca się wystąpienie do pracodawcy z wnioskiem o zawarcie dla 
pracownika ubezpieczenia WIA rozszerzającego zakres świadczenia przy wysokich dochodach. 

Ubezpieczenie Dla kogo jest przeznaczone? Ubezpieczone wynagrodzenie 
roczne w 2015 r.

Ubezpieczenie WIA dla pracowników Automatyczne dla wszystkich 
pracowników w branży obróbki metalu i 
techniki lub w sektorze motoryzacyjnym. 

maksimum EUR 51.976 (maksymalne 
wynagrodzenie stanowiące podstawę 
do naliczania składek na ubezpieczenia 
społeczne), w przypadku niezdolności do 
pracy, jeśli jej stopień wynosi od 15% do 
80%. 

Ubezpieczenie WIA rozszerzające 
zakres świadczenia

Dobrowolne ubezpieczenie dla 
pracowników osiągających zarobki od 
EUR 51.976 do EUR 100.000. Pracodawca 
może złożyć w imieniu pracownika 
wniosek o zawarcie tego ubezpieczenia. 

kwota pomiędzy EUR 51.976 (maksymalne 
wynagrodzenie stanowiące podstawę 
do naliczania składek na ubezpieczenia 
społeczne) i EUR 100.000 (w przypadku 
niezdolności do pracy, jeśli jej stopień 
wynosi od 15% do 100%

Ubezpieczenie WIA rozszerzające 
zakres świadczenia przy 
wysokich dochodach

Dobrowolne ubezpieczenie dla 
pracowników osiągających zarobki od 
EUR 100.000 do EUR 300.000. Pracodawca 
może złożyć w imieniu pracownika 
wniosek o zawarcie tego ubezpieczenia. 

kwota pomiędzy EUR 100.000 i EUR 
300.000 (w przypadku niezdolności do 
pracy, jeśli jej stopień wynosi od 15% do 
100%
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W 2015 roku składka na ubezpieczenie WIA dla pracowników 
wynosi 0,828% dochodów rocznych brutto (do maksymalnej 
wysokości EUR 51.976). Pracodawca może potrącać maksimum 
połowę tej stawki z rocznych dochodów brutto pracownika. 
Takie uzgodnienia poczyniono w CAO. Pracodawca co kwartał 
odprowadza całą składkę do firmy NV schade.

Dochody roczne brutto to: 
• przy wypłacie raz w miesiącu: 12,96 razy pensja za styczeń; 
• przy wypłacie raz na 4 tygodnie: 14,09 razy pensja za drugi 

okres 4-tygodniowy danego roku kalendarzowego. 

Warto wiedzieć
Należna składka jest niższa
• na 62 miesiące przed osiągnięciem 

ustawowego wieku emerytalnego; 
• jeśli pracownik jest niezdolny do wykonywania 

pracy i jej stopień wynosi od 15-35%. 

Ubezpieczony nie płaci składki: 
• na 24 miesiące przed osiągnięciem 

ustawowego wieku emerytalnego; 
• jeśli otrzymuje świadczenie z tytułu WGA (Regulacje dotyczące 

ponownego podjęcia pracy przez osoby częściowo niezdolne 
do wykonywania pracy przeznaczone) lub IVA z UWV. 

Nie uwzględnia się międzyokresowych zmian wynagrodzenia, 
chyba że zawarta zostanie nowa umowę o pracę. Informacje o 
takich zmianach przekazywane są przez pracodawcę. 
W przypadku pracowników czasowych składki oblicza się 
po upływie kwartału, na podstawie danych dotyczących 
wynagrodzenia za miniony kwartał. 

Informacje o wysokości składek na ubezpieczenie WIA 
rozszerzające zakres świadczenia oraz na ubezpieczenie WIA 
rozszerzające zakres świadczenia przy wysokich dochodach znaleźć 
można na naszej stronie internetowej. 

1.2 Jaką składkę płacę na ubezpieczenia WIA 
dla pracowników?



Stopień niezdolności do pracy, ustalany przez UWV, decyduje o tym, czy pracownik ma prawo do świadczenia. Na poniższym schemacie 
sprawdzić można, czy pracownikowi przysługuje świadczenie z UWV i/lub z firmy NV schade. 

1.3 Kiedy mam prawo do świadczenia? 

Ciągłość wypłaty wynagrodzenia
0,5 roku:  100% dawnego wynagrodzenia
1,5 roku:  90% dawnego wynagrodzenia

UWV 
Świadczenie WGA 

uzależnione od 
dochodów (0-36 miesięcy)

Po zakończeniu 
świadczenie WGA 

uzależnione od 
dochodów 

wypłacane przez UWV

Niezdolność nie 
mająca trwałego 

charakteru 

Trwała 
niezdolność

UWV
Świadczenie dodatkowe 
WGA lub świadczenie 

WGA uzupełniające wynagrodzenie

NV schade
Świadczenie z tytułu ubezpieczenia 

WIA dla pracowników, jeśli:

UWV
Nie wypłaca się 

świadczenia

UWV
Nie wypłaca się 

świadczenia

UWV
Nie wypłaca się 

świadczenia

NV schade
Świadczenie z tytułu ubezpieczenia 

WIA dla pracowników, jeśli: 

15 < 35%
Niezdolność do wykonywania pracy

35 < 80%
Niezdolność do wykonywania pracy

80 - 100%
Niezdolność do wykonywania pracy

0 < 15%
Niezdolność do wykonywania pracy

• w pierwszym dniu choroby 
    pracownik był ubezpieczony 

• pracownik miał umowę o 
   pracę w branży / poza branżą

• pracownik otrzymuje 
   wynagrodzenie 

• pracownik traci dochody 

NV schade
Nie wypłaca się 

świadczenia

UWV
Świadczenie IVA

Wniosek o świadczenie z 
UWV po 2 latach

• w pierwszym dniu choroby 
   pracownik był ubezpieczony oraz 

• otrzymuje świadczenie dodatkowe 

   WGA lub Świadczenie WGA uzupełniające 

   wynagrodzenie wypłacane przez UWV
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Definicje pojęć

Stopień niezdolności do pracy
UWV ustala stopień niezdolności do pracy.  Można   też samemu 
obliczyć tę wartość: 
1 – (nowe wynagrodzenie / dawne wynagrodzenie) * 100%. 
Przykład: dawne wygrodzenie wynosiło € 2.500, a nowe wynosi 
EUR € 900.W takiej sytuacji stopień niezdolności do pracy wynosi  
1 – (900 / 2.500) * 100% = 64%. 

Trwała niezdolność
Instytut UWV ustalił, że pracownik jest w stanie zarobić 20% lub 
mniej swoich dawnych dochodów. Jeśli oczekuje się, że sytuacja 
taka nie zmieni się w przyszłości, to pracownika traktuje się jako 
trwale niezdolnego do wykonywania pracy, w stopniu od 80% do 
100%. Zatrudniony otrzymuje świadczenie IVA z UWV. 

Niezdolność nie mająca trwałego charakteru 
Instytut UWV ustalił, że pracownik jest w stanie zarobić 20% 
lub mniej swoich dawnych dochodów. Ale należy spodziewać 
się, że w przyszłości ubezpieczony będzie mógł zarobić więcej. 
W takiej sytuacji pracownika traktuje się jako niezdolnego do 
pracy (niezdolność nie ma trwałego charakteru) w stopniu od 
80% do 100%. Zatrudniony otrzymuje z UWV świadczenie WGA 
uzależnione od dochodów. 

Ciągłość wypłaty wynagrodzenia
Przez pierwsze dwa lata choroby pracodawca zobowiązany jest do 
wypłaty wynagrodzenia. 

Świadczenie WGA uzależnione od dochodów
Czy przysługuje ci prawo do świadczenia z UWV? Jeśli tak, to 
najczęściej najpierw wypłacane jest świadczenie, którego wysokość 
uzależniona jest od dochodów. To tymczasowe świadczenie 
uzależnione jest od wcześniejszych zarobków, stażu pracy oraz od 
obecnego wynagrodzenia. 

Świadczenie WGA uzupełniające wynagrodzenie / 
Świadczenie dodatkowe WGA
Najpierw pracownik otrzymuje z UWV świadczenie WGA 
uzależnione od dochodów. Następnie przysługuje mu świadczenie 
WGA uzupełniające wynagrodzenie lub świadczenie dodatkowe 
WGA. Rodzaj świadczenia zależy od wykonywanej pracy oraz 
od osiąganych zarobków. W liście UWV znajduje się informacja o 
przyznanym świadczeniu. 

Czy masz pytania dotyczące użytych określeń? A może chciałbyś 
otrzymać dodatkowe informacje?  Jeśli tak, to chętnie udzielimy 
odpowiedzi lub wyślemy informacje.



 Film: Uitkering aanvragen

Stopień niezdolności do pracy oraz wynagrodzenie zarabiane przez pracownika mają wpływ na wysokość świadczenia. 

 Czy od firmy NV schade przysługuje ci również ubezpieczenie 
WIA rozszerzające zakres świadczenia lub ubezpieczenie WIA 
rozszerzające zakres świadczenia przy wysokich dochodach? 
Jeśli tak, to w naszej witrynie internetowej www.nvschade-mt.nl 
znaleźć można informacje o wysokości tych świadczeń. 

Praca popłaca! Czy oprócz świadczenia masz dochody z 
wykonywania pracy zarobkowej? 
Jeśli tak, to łączne dochody są zawsze wyższe niż w przypadku 
niewykonywania pracy zarobkowej lub zbyt niskiej liczbie 
przepracowanych godzin. Ilustruje to poniższy przykład. 

1.4 Ile wynosi ewentualne świadczenie? 

Świadczenie wypłacane 
przez firmę NV schade

w przypadku niezdolności do 
pracy wynoszącej 15-35%

w przypadku niezdolności do 
pracy wynoszącej 35-80%

rozpoczyna się: • po dwóch latach ciągłości 
wypłaty wynagrodzenia LUB 

• zaraz po ustaleniu przez 
UWV niezdolności do pracy 
wynoszącej od 15% do 35%

po zakończeniu wypłaty świadczenia 
UWV uzależnionego od dochodów

uzupełnia: • do poziomu wynoszącego 
minimum 70% i maksimum 100% 
zarobków, które otrzymywał 
ubezpieczony w pierwszym dniu 
choroby (do kwoty EUR 51.976)

do kwoty wynoszącej minimum 70% 
dawnego wynagrodzenia 

przysługuje: • przez maksimum 7,5 roku LUB 
• przez krótszy okres, jeśli 

ubezpieczony osiągnie ustawowy 
wiek emerytalny (maksimum 67 lat) 

do osiągnięcia ustawowego wieku 
emerytalnego (maksimum 67 lat)



100%

70%

0%
Rok 1 i 2 Ustawowy wiek emerytalny 

Uzupełnienie 
dochodów 

przewidziane w 
CAO

Ciągłość wypłaty 
wynagrodzenia 

przez pracodawcę 

Świadczenie dodatkowe 
WGA wypłacane przez UWV 

Świadczenie firmy 
NV schade

Świadczenie WGA 
uzależnione od 

dochodów, wypłacane 
przez UWV

(0 do 38 miesięcy)

Dochody z wykonywanej pracy 

Przykład obliczania 

wysokości dochodów

Ronald zarabia 2.000 na miesiąc. W pewnym momencie zaczyna 
chorować. Przez pierwsze dwa lata wynagrodzenie wypłaca jego 
pracodawca. 
Przez pół roku otrzymuje 100%, a następnie przez półtora roku 
90%. Po dwóch latach UWV bada Ronalda. W 50% uznany on 
zostaje za osobę niezdolną do pracy. 
Niezdolność do wykonywania pracy wynosząca 50% oznacza, że 
Ronald może zarobić 1.000 na miesiąc (50% od 2.000). 

Przykład 1: Ronald nie pracuje
Ronald nie pracuje, a więc nie otrzymuje wynagrodzenia. 
Po zakończeniu świadczenia uzależnionego od dochodów UWV 
wypłaca mu świadczenie dodatkowe WGA w wysokości 520.
Świadczenie wypłacane przez NV schade uzupełnia dochody do 
poziomu wynoszącego 70% jego dawnego wynagrodzenia. 
NV schade wypłaca Ronaldowi 880. 
Jego łączne dochody wynoszą: 520 (UWV) + 880 (NV schade) = 
1.400 (70% dawnego wynagrodzenia) 

Przykład 2: Ronald pracuje
Ronald zaczyna pracować. Zarabia 400 na miesiąc. 
Świadczenie dodatkowe WGA, wypłacane przez UWV, pozostaje na 
tym samym poziomie i wynosi 520.
NV schade sprawdza, ile Ronald zarabia i rozlicza 70% zarabianego 
wynagrodzenia ze świadczeniem firmy NV schade z przykładu 1. W 
sytuacji Ronalda oznacza to konkretnie: € 880 – (0,7 * € 400) = 
€ 600.
Świadczenie wypłacane przez NV schade jest w przykładzie 2 
niższe, ale łączne dochody Ronalda są wyższe. 
Jego łączne dochody w przykładzie 2 są następujące: 520 (UWV) 
+ 400 (wynagrodzenie) + 600 (NV schade) = 1.520 (76% dawnego 
wynagrodzenia) Praca popłaca! 

Wszystkie podane kwoty są kwotami brutto. 

Za pomocą kalkulatora na stronie www.nvschade-mt.nl można w 
prosty sposób obliczyć wysokość świadczenia wypłacanego przez 
NV schade. 
Dzięki kalkulatorowi można dość dokładnie dowiedzieć się, 
jaki wpływ ma niezdolność do pracy na łączne dochody 
ubezpieczonego. 
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Czy przestałeś pracować dla pracodawcy w branży obróbki metalu 
i w sektorze technicznym albo motoryzacyjnym? Albo osiągnąłeś 
ustawowy wiek emerytalny? W takich przypadkach ubezpieczenie 
w NV schade automatycznie wygasa. W ciągu dziesięciu dni 
roboczych NV schade wysyła stosowny list. Zawiera on informacje 
o dacie zakończenia ubezpieczenia. Po zakończeniu ubezpieczenia 
wygasa prawo do dodatkowych świadczeń wypłacanych przez 
NV schade w przypadku niezdolności do pracy. 

W razie choroby w momencie zwolnienia z pracy prosimy o 
skontaktowanie się z firmą NV schade. W takich sytuacjach czasem 
przysługuje prawo do świadczenia (w przyszłości). 

Czy masz zamiar wypowiedzieć ubezpieczenie WIA dla 
pracowników zawarte w firmie NV schade? Po wypowiedzeniu 
ubezpieczenia wygasa prawo do dodatkowych świadczeń 
wypłacanych przez NV schade w przypadku niezdolności do pracy. 
Ubezpieczenie można wypowiedzieć pisemnie: 
• w ciągu trzech miesięcy po rozpoczęciu stosunku pracy lub 
• każdego miesiąca, jeśli pracownik ubezpieczony był 

12 miesięcy lub dłużej z tytułu ubezpieczenia WIA dla 
pracowników (termin wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc). 

Wypowiedzenie należy wysłać listem poleconym do NV schade 
zawierającym następujące informacje: 
• nazwisko
• numer ewidencyjny 
• ubezpieczenie (ubezpieczenia), które ma(ją) zostać zakończone
• datę zakończenia ubezpieczenia (ubezpieczeń) 
• podpis ubezpieczonego. 

List należy wysłać na następujący adres:  

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

W ciągu dziesięciu dni od otrzymania wypowiedzenia firma 
NV schade wysyła pisemne potwierdzenie. 

1.5 Kiedy kończy się ubezpieczenie? 

1.6 Jak można wypowiedzieć ubezpieczenie? 
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Pytania 
W naszej firmie przywiązujemy dużą wagę do świadczenia 
usług pod kątem klienta oraz do indywidualnego podejścia do 
klientów. W razie pytań,  prosimy o wysłanie e-maila na adres: 
info@nvschade-mt.nl. W godzinach od 8.00 do 17.30 można w dni 
robocze kontaktować się z nami telefonicznie wybierając numer 
070 316 08 34. 
Jeśli chcesz skontaktować się z nami osobiście,  to umów się z 
doradcą ds. niezdolności do pracy za pośrednictwem działu 
informacji klienta (Klanteninformatie). 

Skargi 
Skargę definiujemy w naszej firmie jako  „wszelkie formy 
niezadowolenia”.  Skargi są dla nas ważnymi sygnałami 
dotyczącymi świadczonych przez nas usług.  Do odpowiedniego 
załatwiania skarg i sporów nasza firma zatrudnia koordynatora ds. 
skarg.  Zawsze dokładamy wszelkich starań, żeby znaleźć właściwe 
rozwiązanie. 

Skargi można składać w firmie NV schade: 
• telefonicznie wybierając numer 070 316 08 34;
• poprzez wysłanie e-maila na adres: 

klachten@nvschade-mt.nl lub
• poprzez wysłanie listu na adres:  

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

W ciągu trzech dni roboczych wysyłamy potwierdzenie przyjęcia 
skargi.  W ciągu dziesięciu dni roboczych informujemy o 
rozpatrzeniu skargi.  Więcej informacji znaleźć można na stronie 
www.nvschade-mt.nl w zakładce „kontakt”  („contact”). 

2. Pytania i skargi

 Film: Klachten



NV schade przetwarza dane: 
• w celu realizacji ubezpieczenia WIA dla pracowników; 
• żeby zapobiegać nadużyciom i zwalczać je; 
• do celów analiz statystycznych; 
• żeby spełnić wymogi przewidziane przepisami prawa; 
• żeby przekazać je organizacji branżowej, której podlega 

pracodawca ubezpieczonego. Organizacja ta wysyła 
ubezpieczonym informacje o produktach i usługach 
z zakresu służby zdrowia i dochodów. Jeśli nie chcesz 
otrzymywać informacji z organizacji branżowej, to prosimy 
o wysłanie e-maila na adres: info@nvschade-mt.nl.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z kodem 
postępowania „Przetwarzanie danych osobowych w instytucjach 
finansowych”. Więcej informacji na ten temat znaleźć można na 
stronie internetowej www.cbpweb.nl.

3. Ochrona prywatności
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3. Ochrona prywatności

Tekst niniejszej broszury nie stanowi podstawy do roszczenia jakichkolwiek praw. Warunki polis ubezpieczeń pracowniczych WIA oraz 
sprawozdanie roczne można pobrać na stronie www.nvschade-mt.nl. 
(w przypadku publikacji) lub poprosić o wysłanie pocztą przez Dział informacji klienta poprzez skontaktowanie się z numerem 070 316 08 34
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• są ubezpieczeniami od szkód Ich celem nie jest tworzenie 
praw z biegiem lat. Gdy umowa ubezpieczenia zakończy 
się i ubezpieczony nigdy nie był chory, to przepada 
możliwość wypłaty świadczenia przez NV schade. 

• dają prawo do pobierania świadczeń 
• Oznacza to, że wysokość wypłacanego świadczenia 

uzależniona jest od stopnia niezdolności do pracy i 
wynagrodzenia, które zarabia ubezpieczony. 

Firma NV schade próbuje co roku podwyższać świadczenia 
zgodnie ze zmianą wynagrodzeń w branży obróbki metalu i 
w sektorze technicznym. NV schade uważa, że świadczenia 
powinny wzrastać wraz z wynagrodzeniami. W przypadku wzrostu 
wynagrodzeń w branży obróbki metalu i w sektorze technicznym 
lub motoryzacyjnym o 2% lub mniej, 
podwyższeniu podlega podstawa wypłaty świadczeń przez 
NV schade. 
Jest to wynagrodzenie, które zarabiał ubezpieczony w 
momencie wystąpienia choroby, powiększone o indeksację. Jeśli 
wynagrodzenia wzrosną o więcej niż 2%, to NV schade podejmuje 
decyzję, o ile procent podwyższona zostanie podstawa do 
wypłaty świadczeń, ale podwyżka zawsze wynosi minimum 2%. 
Co roku firma NV schade sprawdza, czy świadczenia mogą zostać 
podwyższone. 

Ubezpieczenia oferowane przez NV schade

NV Schadeverzekering Postbus 16862 I 2500 BW Den Haag (Holandia)
Metaal en Technische Bedrijfstakken t. 070 316 08 34 I w. nvschade-mt.nl | e. info@nvschade-mt.nl
 Dział informacji klienta jest osiągalny telefonicznie w dniu robocze od godz. 8.00 do 17.30. 

 Firma NV Schadeverzekering Metaal en Technische bedrijfstakken zarejestrowana jest w Rejestrze 

 Handlowym Izby Handlowo-Przemysłowej za numerem 27148461 oraz w rejestrze Urzędu Nadzoru Rynku 

 Finansowego, numer wpisu 12000620.

Więcej informacji 
znaleźć można 
na naszej stronie 
internetowej 
www.nvschade-mt.nl.


