
 Video: WIA-excedentverzekering - U vindt de video op nvschade.nl bij Documenten.

De WIA-excedentverzekering Top

U heeft bij NV schade via uw werkgever een verzekering 

voor het geval u arbeidsongeschikt wordt en in de WIA 

terechtkomt. U neemt deel aan de WIA-werknemers-

verzekering, WIA-excedentverzekering en de WIA-

excedentverzekering Top.

Wat betekent dat als u arbeidsongeschikt wordt en in de 

WIA terecht komt? Het verlies van uw oude inkomen tot 

¤ 300.000 kan NV schade dan voor een deel met een 

uitkering opvangen. 

Welke premie betaal ik voor mijn
WIA-excedentverzekering Top?
De premie berekent NV schade per werknemer. Jaarlijks 

kijken we op 1 januari naar de leeftijd en het loon van de 

werknemers die voor de WIA-excedentverzekering Top bij 

uw werkgever in aanmerking komen. Op basis daarvan 

berekenen we de premie. Dat geven we dan door aan uw 

werkgever.

U betaalt alleen premie over het deel van uw brutoloon 

boven de ¤ 100.000 tot maximaal ¤ 300.000. Uw 

werkgever houdt de premie volledig of gedeeltelijk in op 

uw brutoloon. Hierover maakt uw werkgever afspraken 

met u. 

Wanneer betaal ik geen premie? 
U betaalt geen premie voor de WIA-exedentverzekering 

Top als u een WGA- of een IVA-uitkering krijgt van UWV.

Wanneer heb ik recht op een uitkering?
U heeft recht op een uitkering van de 

WIA-excedentverzekering Top als:

• UWV bepaalt dat u 35% of meer arbeidsongeschikt 

bent én

• u verzekerd was op uw eerste ziektedag.

Hoe hoog is mijn uitkering?
De hoogte van uw uitkering hangt af van uw 

arbeidsongeschiktheidspercentage, uw loon en de 

uitkering die u van UWV krijgt. Dat stelt UWV vast. 

Krijgt u een WGA-uitkering van UWV? De hoogte van 

uw WIA-excedentuitkering Top berekenen we zo:

• verzekerd loon x uitkeringspercentage x 70%.

Krijgt u een IVA-uitkering van UWV? De hoogte van 

uw WIA-excedentuitkering Top berekenen we zo:

• verzekerd loon x uitkeringspercentage x 75%.

Wat is mijn verzekerd loon?
Uw verzekerd loon voor de WIA-excedentverzekering 

Top is: 

• bruto jaarloon (tot maximaal ¤ 300.000) - ¤ 100.000.

Uitkeringspercentage
UWV stelt uw arbeidsongeschiktheidspercentage vast. 

Het uitkeringspercentage hangt af van het 

arbeidsongeschiktheidspercentage. Op de achterzijde 

ziet u de percentages in een tabel.



Deze informatie is een aanvulling op de brochure ‘Welkom bij NV schade’. Hierin vindt u alle informatie over de WIA-werknemersverzekering. Deze brochure en de 

polisvoorwaarden van de WIA-excedentverzekering kunt u downloaden op nvschade.nl onder ‘Documenten’ of opvragen via 0800 - 5104 op werkdagen van  

8.00 tot 17.30 uur.

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. 

Wanneer start en stopt mijn uitkering?
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Arbeidsongeschiktheidspercentage Uitkeringspercentage 
WIA-excedentverzekering Top

van 0 % tot 35 % 0%

van 35 % tot 45 % 40%

van 45 % tot 55 % 50%

van 55 % tot 65 % 60%

van 65 % tot 80 % 72,5%

van 80 %  en meer 100%

bij 35% tot 100% arbeidsongeschikt

Uw WIA-excedentuitkering Top start als … u een WGA- of IVA-uitkering van UWV ontvangt.

Uw WIA-excedentuitkering Top stopt als .....u de AOW-leeftijd bereikt (maximaal 67 jaar)

.... u niet meer 35% tot 100% arbeidsongeschikt bent.

Hoe zeg ik mijn verzekering op?
U kunt zich afmelden met een brief. Dat kan in de eerste 

drie maanden dat u in dienst bent bij uw werkgever. Anders 

bent u minstens voor een jaar verzekerd.

Als u opzegt, dan sturen we u en uw werkgever een 

bevestiging. U krijgt die binnen tien werkdagen nadat we 

uw opzegging hebben ontvangen.

Stuur een brief naar:

NV Schadeverzekering Metaal en Technische 

Bedrijfstakken 

t.a.v. de afdeling Service Center Polis

Antwoordnummer 16062

2501 VE Den Haag

In uw brief staan de volgende gegevens:

• uw naam;

• uw persoonsnummer;

• de naam van de verzekering(en) die u wilt opzeggen;

• per wanneer u de verzekering(en) wilt opzeggen;

• uw handtekening.


