
Digitaal uw factuur inzien en wijzigingen 
doorgeven

Inzendportaal.nl
Heeft u een nieuwe werknemer in dienst die u wilt 

aanmelden? Of wilt u wijzigingen in bestaande dienst-

verbanden doorgeven? Dat kan via www.inzendportaal.nl. 

Mijn NV schade
Wilt u een factuur inzien? Dat kan via Mijn NV schade. 

Nieuwe klanten van NV schade krijgen automatisch een 

uitnodiging voor Mijn NV schade met daarin uitleg hoe 

het activeren van Mijn NV schade werkt.

Inloggen op Inzendportaal
Op www.inzendportaal.nl kiest u voor ‘Ik wil een activatie-

code aanvragen’. U ontvangt binnen enkele dagen uw 

persoonlijke code. Daarmee krijgt u gratis toegang tot de 

beveiligde webomgeving van Inzendportaal.

Om gebruik te maken van Mijn NV schade kan u een 

activatiecode aanvragen:

1. Ga naar de werkgever.mijnnvs.nl/registreer

2. Vul uw werkgeversnummer in

3.  Kies aan wie de activatiecode geadresseerd moet 

worden (optioneel)

4. Vul uw postcode en huisnummer in

Na enkele dagen ontvangt u de activatiecode voor 

Mijn NV schade via de post.

Uw factuur

Betaal de factuur vóór de vervaldatum
De vervaldatum staat op de factuur. U kan het bedrag 

overmaken op rekeningnummer: NL64 INGB 0661 0769 54; 

BIC: INGB NL2A ten name van ‘NV schade premie WIA’. 

Vermeld altijd het factuurnummer dat op de factuur staat.

Ook als er wijzigingen hebben plaatsgevonden in de 

periode waar deze factuur betrekking op heeft, betaalt u 

het bedrag dat op de factuur staat. Alle nieuwe wijzigingen 

verwerken wij op de eerstvolgende factuur. Verwacht u 

dat u veel geld terug krijgt? Dan kan u een tussentijdse 

correctiefactuur aanvragen. Neem hiervoor contact op 

via 0800 - 5104.

Uitleg van begrippen op uw factuur
Factuurnummer

Dit is het nummer van de factuur. Houd dit nummer bij 

de hand als u contact met ons opneemt.

Factuurperiode

Dit is de verzekerde periode.

Factuurdatum

Op deze datum is de factuur gedrukt.

Peildatum

Tot deze datum zijn wijzigingen verwerkt. Latere 

wijzigingen vindt u op de volgende factuur.

Vervaldatum

Op deze datum moet het bedrag op onze rekening staan.

Code

WBA is de premie voor de WGA-basisverzekering.

WIA is de premie voor de WIA-werknemersverzekering.

WEX is de premie voor de WIA-excedentverzekering.

WET is de premie voor de WIA-excedentverzekering Top. 

Polisnummer

Dit is het nummer van uw polis bij NV schade.

Uw specificatie

Op de specificatie staat een overzicht van de werknemers 

die bij ons verzekerd zijn.

Uitleg van begrippen op uw specificatie
Persoonsnummer

Elke werknemer heeft een eigen nummer. Zo kunnen wij 

werknemers snel vinden.

Naam

De achternaam, voorletters en voorvoegsels van uw werk-

nemer. Bij lange namen ziet u een deel van de naam. In 

onze administratie staat wel de volledige naam. Gehuwde 

werknemers staan in het overzicht met hun geboortenaam.

Loon

Het jaarsalaris inclusief vakantiegeld. Dit betekent dat het 

maandloon vermenigvuldigd is met de factor 12,96 en het 

4-weken loon vermenigvuldigd is met de factor 14,09. 

Elk kwartaal ontvangt u 
een factuur van NV schade 

Bij uw factuur zit een deelnemersspecificatie en deze toelichting. U ontvangt deze toelichting alleen bij uw 
eerste factuur. Wilt u de toelichting later nog eens bekijken? U vindt deze op nvschade.nl bij ‘Documenten’.
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Uw premies in 2020

De premiepercentages

Verzekering Premiepercentage Premiebetaling tot

WIA-werknemersverzekering 0,723% Twee jaar voor de AOW-leeftijd*

WIA-excedentverzekering 2,76%** Twee jaar voor de AOW-leeftijd

WIA-excedentverzekering Top Premie op maat*** Twee jaar voor de AOW-leeftijd

WGA-basisverzekering 0,951% Twee jaar voor de AOW-leeftijd

* 62 maanden voor de AOW-leeftijd, op de verjaardag van uw werknemer, gaat de premie omlaag. De verlaagde premie is 0,080%.  

24 maanden voor de AOW-leeftijd betalen u en uw werknemer geen premie meer.

** Wij berekenen de premie voor de WIA-excedentverzekering over het loon tussen de ¤ 57.232 en ¤ 100.000.

*** Wij berekenen de premie voor de WIA-excedentverzekering Top over het loon tussen de ¤ 100.000 en ¤ 300.000. Wij stellen graag 

een offerte voor u op.

Het premiepercentage maal het verzekerde loon is de 

premie die u betaalt.

U mag premie inhouden bij uw werknemer
Voor de WIA-werknemersverzekering en de WGA-

basisverzekering mag u maximaal de helft van de premie 

inhouden op respectievelijk het brutoloon en het nettoloon. 

Bij de WIA-excedentverzekering en WIA-

excedentverzekering Top geldt dat u de volledige premie 

mag inhouden op het brutoloon. U kunt hier andere 

afspraken met uw werknemer over maken.

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
Is uw werknemer 15% tot 35% arbeidsongeschikt? 

Hij/zij heeft recht op gedeeltelijke premievrijstelling. 

Daardoor zijn de premies lager:

• de premie WIA-werknemersverzekering: 0,643%;

• de premie WIA-excedentverzekering: 2,636%.

De gedeeltelijke premievrijstelling is verwerkt op uw 

factuur. In het overzicht dat u bij uw factuur krijgt ziet 

u per werknemer wat u moet betalen. 

Bij arbeidsongeschiktheid tussen de 35% en 80% heeft 

uw werknemer recht op volledige premievrijstelling voor 

de WIA-werknemersverzekering en voor de

WIA-excedentverzekering.

Vermelding van werknemers met premievrijstelling op 
de specificatie
•  Werknemers met een gedeeltelijke premievrijstelling in 

verband met het bereiken van de AOW-leeftijd staan op de 

specificatie vermeld met een lagere premie van 0,080%.

•  Werknemers die volledig premievrijgesteld zijn vanaf 24 

maanden voor het bereiken van de AOW-leeftijd ziet u 

niet terug op de specificatie.

•  Werknemers met een premievrijstelling in verband met 

arbeidsongeschiktheid staan op een aparte specificatie 

vermeld.

Heeft u na het lezen van deze toelichting nog vragen?
Wij helpen u graag. Telefonisch, op werkdagen tussen  

8.00 en 17.30 uur via 0800 - 5104. Of stuur een e-mail  

naar info@nvschade-mt.nl.

Bij een parttime dienstverband is het loon ook omgerekend 

naar een fulltime jaarloon.

Provisie

Het provisiebedrag is op jaarbasis. Wij kijken naar het 

voorafgaande kalenderjaar en naar welke werkgever de 

provisie betaalde. Wij nemen de provisie mee in de 

premieberekening en in de mogelijke uitkering.

F

De periode (frequentie) van loonbetaling. ‘J’ betekent jaarlijks.

Deeltijdfactor

In de metaal en techniek is een volledige werkweek 38 uur. 

Werkt een werknemer minder? Het aantal contracturen 

gedeeld door 38 is de deeltijdfactor. Bij oproepkrachten 

kijken wij per kwartaal naar het gemiddeld aantal uren  

per week.

Aanvang/einde

Hier staat de start- of einddatum van de verzekerde 

periode als deze afwijkt van de eerste dag (aanvang)  

of de laatste dag (einde) van de factuurperiode.

Grondslag

De grondslag is het bruto jaarloon dat bij ons bekend is  

op de peildatum. De maximale grondslag voor de WIA-

werknemersverzekering is gelijk aan het maximum SV-loon. 

Voor 2020 is dat ¤ 57.232. Wij kijken naar alle vaste loon- 

componenten die u met uw werknemer heeft afgesproken.

Totaal correcties

Dit zijn de correcties per dekking. Hier staat een bedrag  

als de kolom ‘aanvang/einde’ is gevuld.

Totaal periodiek

Dit is de premie per dekking voor de factuurperiode.

Totaal

Dit is de totale premie per dekking.


