
Mijn WIA-excedentverzekering
NV schade

U heeft de WIA-werknemersverzekering bij NV schade. 

Uw werkgever heeft u daarnaast ook aangemeld voor de 

WIA-excedentverzekering bij NV schade. Dat betekent dat 

u bij arbeidsongeschiktheid verzekerd bent op basis van 

uw loon tot ¤ 100.000 per jaar.  

• De WIA-werknemersverzekering verzorgt bij 

arbeidsongeschiktheid een uitkering op basis van uw 

loon tot ¤ 58.311 (2021).

• De WIA-excedentverzekering sloot uw werkgever voor 

u af omdat uw loon hoger is. Hiermee kunt u bij 

arbeidsongeschiktheid een uitkering krijgen op basis 

van uw loon tot maximaal ¤ 100.000 per jaar. 

Als u deze flyer leest, dan weet u meer over wanneer u 

een uitkering kunt krijgen van NV schade.

Opzeggen
Besluit u na dit bericht dat u deze verzekeringen niet wilt? 

Dan vindt u op de achterkant hoe u kunt opzeggen.

Hoeveel premie betaal ik voor mijn
WIA-excedentverzekering?
Het premiebedrag hangt af van het deel van uw loon 

boven ¤ 58.311 en onder ¤ 100.000. In 2021 is de premie 

voor de WIA-excedentverzekering 3,312% van dit deel. 

Uw werkgever betaalt de premie ieder kwartaal. Dit hele 

premiebedrag kan uw werkgever op uw brutoloon 

inhouden. U kunt ook met uw werkgever afspreken dat 

die betaalt of meebetaalt.

U betaalt een lagere premie: 

• als u 15%-35% arbeidsongeschikt raakt. De premie 

wordt verlaagd naar 3,163%.

U betaalt geen premie:

• 24 maanden voordat u de AOW-leeftijd bereikt;

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

Rekenvoorbeeld premie
Peter verdient ¤ 65.000. De WIA-excedentverzekering 

verzekert zijn loon tot maximaal ¤ 100.000. Het loon 

waarover Peter premie voor de WIA-excedentverzekering 

betaalt: ¤ 65.000 – ¤ 58.311 = ¤ 6.689. De bruto premie 

per jaar: ¤ 6.689 * 3,312% = ¤ 211,60.

Bereken uw premie op nvschade.nl.

Heb ik recht op een uitkering?
Het arbeidsongeschiktheidspercentage bepaalt of u 

recht heeft op een uitkering. UWV bepaalt uw arbeids-

ongeschiktheidspercentage.

Hoe hoog is mijn uitkering?
Uw arbeidsongeschiktheidspercentage en het loon

dat u nog verdient, bepalen de hoogte van uw

WIA-excedentuitkering. Op de achterzijde staat de 

belangrijkste informatie over de WIA-excedentuitkering

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 tussen  

8.00 en 17.30 uur.
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Rekenvoorbeeld WIA-excedentuitkering
Peter verdient ¤ 65.000 per jaar. Hij wordt ziek. De eerste 

twee jaar betaalt zijn werkgever het loon van Peter door. 

Het eerste half jaar 100%, daarna 90%.  

Na twee jaar wordt hij gekeurd door UWV. Peter is 30% 

arbeidsongeschikt. Peter krijgt geen uitkering van UWV. 

Daar heeft hij alleen recht op als hij 35% of meer 

arbeidsongeschikt is.

Peter blijft gedeeltelijk werken. Hij verdient ¤ 45.500 

per jaar bruto. De WIA-werknemersverzekering vult dit 

nieuwe salaris gedurende 7,5 jaar aan met een uitkering 

van ¤ 17.493,30 per jaar. Samen met zijn nieuwe loon 

ontvangt Peter in totaal 96,9% van zijn oude salaris. 

De WIA-excedentverzekering vult dit met ¤ 2.006,70  

per jaar aan tot 100%.

Hoe zeg ik mijn verzekering op?
Uw werkgever heeft u aangemeld, waardoor u verzekerd 

bent bij NV schade. U kunt de verzekering schriftelijk 

opzeggen, binnen drie maanden na de dag dat de 

verzekering ingaat. Wij bevestigen binnen tien werkdagen 

dat u niet verzekerd bent bij ons.

Stuur een brief naar NV schade met 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.

U stuurt de brief naar:

NV Schadeverzekering Metaal en Technische

Bedrijfstakken

Antwoordnummer 16062

2501 VE Den Haag
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De uitkering van de 
WIA-excedentverzekering

bij 15% tot 35% arbeidsongeschikt bij 35% t/m 100% arbeidsongeschikt

start: • na twee jaar loondoorbetaling en

• zodra UWV heeft bepaald dat u 15% 

tot 35% arbeidsongeschikt bent.

• per ingangsdatum dat u een WGA- 

of IVA-uitkering van UWV ontvangt.

vult aan tot: • maximaal 100% van uw oude loon*  

(tot ¤ 100.000).

• minimaal 70% van uw oude loon.

stopt: • na maximaal 7,5 jaar of

• eerder als de AOW-leeftijd 

(maximaal 67 jaar) bereikt wordt of

• als u werkloos wordt. (Werkt u 

daarna weer? In totaal heeft u 7,5 

jaar recht op een uitkering.)

• als u niet meer 15% tot 35% 

arbeidsongeschikt bent.

• als u de AOW-leeftijd bereikt 

(maximaal 67 jaar).

• als u na herkeuring door UWV  

niet meer 35% tot 100% 

arbeidsongeschikt bent.

* Uw oude loon is het verzekerd loon op de eerste ziektedag.


