
Welkom bij
NV schade
WIA-werknemersverzekering

 





U bent gaan werken bij een bedrijf in de metaal en 

techniek- of automotivebranche. Dan heeft u recht op een 

verzekering van NV schade, dat is afgesproken in de cao.

U bent verzekerd nu uw werkgever u bij ons heeft 

aangemeld. Gebeurt er iets en raakt u arbeidsongeschikt? 

Met uw WIA-werknemersverzekering van NV schade krijgt 

u dan in veel gevallen een aanvulling op uw inkomen.

Maar u kunt van ons meer verwachten dan alleen een 

uitkering. We helpen u ook weer uw draai te vinden als u 

niet of minder zou kunnen werken. In deze brochure leest u 

meer over wat we voor u kunnen doen.

Welkom bij NV schade
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Géén winstoogmerk
Als wij winst maken geven we 

dat terug aan onze klanten.

Dit gebeurt in de vorm van 

premiekorting of door een 

betere dekking.

Hulp op maat
We beperken de terugval 

in inkomen bij arbeids- 

ongeschiktheid. En we 

helpen mensen hun draai 

weer te vinden met gratis 

hulp en persoonlijk advies.

Een uniek netwerk
Als cao-verzekeraar hebben 

wij een netwerk van partners 

die voor u klaar staan voor 

informatie en advies rond 

inzetbaarheid en werk.
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1. Wat is dit voor verzekering? 

In de cao is afgesproken dat uw werkgever u aanmeldt voor de WIA-werknemersverzekering.  

Hieronder leest u meer over deze verzekering.

Waarvoor ben ik verzekerd?
Kunt u lange tijd niet werken door een ziekte of ongeval? Dan kunt u na ongeveer twee jaar een uitkering aanvragen  

bij het UWV. Het UWV keurt u om te zien voor hoeveel procent u arbeidsongeschikt bent. Mogelijk heeft u dan recht  

op een WIA-uitkering van het UWV. Met deze uitkering komt u vaak niet tot het inkomen dat u gewend was.  

Onze WIA-werknemersverzekering vult uw inkomen dan vaak aan.

Waarvoor ben ik wel verzekerd?
•      Uw jaarloon tot het maximum sociale verzekeringsloon (SV-loon) is verzekerd. Dit is uw brutoloon plus vaste 

onderdelen, zoals vakantiebijslag, 13e maand etc. Het SV-loon wordt jaarlijks vastgesteld door het UWV. In 2023 is dit 

¤ 66.956.

Waarvoor ben ik niet verzekerd?
•  Verdient u meer dan het maximum SV-loon? Uw loon boven dit bedrag is niet meeverzekerd. Hiervoor kunt u via uw 

werkgever één van onze aanvullende verzekeringen afsluiten.

-  De WIA-excedentverzekering dekt het inkomen tot het maximum excedentverzekering jaarloon (EV-loon).  

In 2023 is dit ¤ 103.000 per jaar.

-  De WIA-excedentverzekering Top dekt het inkomen tot het maximum excedentverzekering top jaarloon (ET-loon).  

In 2023 is dit ¤ 309.000 per jaar.

Wilt u meer weten over onze aanvullende verzekeringen? Op nvschade.nl vindt u meer informatie.
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Elk jaar berekenen we de premie. In 2023 is de premie 

0,643%. U betaalt premie over uw brutoloon tot het 

maximum SV-loon. U betaalt samen met uw werkgever.

Die mag maximaal de helft van de premie inhouden  

op uw brutoloon. 

U betaalt geen premie
WIA-werknemersverzekering

•      48 maanden voordat u de AOW-leeftijd  

(max. 67 jaar) bereikt.

•      Als u een WGA- of IVA-uitkering van het  

UWV ontvangt.  

WIA-excedentverzekering (Top)

•      vanaf 24 maanden voordat u de AOW-leeftijd  

(max. 67 jaar) bereikt.

•      Als u een WGA- of IVA-uitkering van het  

UWV ontvangt.  

Krijgt u op dit moment al een WAO- of WIA-uitkering van 

het UWV? Neem dan contact met ons op. Mogelijk betaalt 

u een lagere of geen premie.

Hoeveel premie betaal ik?
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Bent u langer dan twee jaar ziek of arbeidsongeschikt? Dan roept het UWV u op voor een keuring. Zij stellen vast voor 

hoeveel procent u arbeidsongeschikt bent, van 0-100%. Hiervan hangt af of u in aanmerking komt voor een aanvullende 

uitkering van NV schade. Daarnaast zijn er nog een paar voorwaarden waar u aan moet voldoen.

Wanneer keert de WIA-werknemersverzekering uit?

      geen uitkering                 uitkering bij arbeids-                                       uitkering bij arbeidsongeschiktheid 

                                                ongeschiktheid als u nog werkt                    na aflopen loongerelateerde uitkering

Minder dan 15% arbeidsongeschikt 
U heeft geen recht op een aanvullende uitkering van NV schade. De uitkering van NV schade krijgt u als u tussen  

de 15% en 80% arbeidsongeschikt bent.

15% tot 35% arbeidsongeschikt
U komt in aanmerking voor een uitkering van NV schade als u aan de onderstaande voorwaarden voldoet.

✔      U was verzekerd op de eerste ziektedag

✔      U heeft betaald werk

✔      Uw inkomen is lager dan voordat u ziek of arbeidsongeschikt werd

  

35% tot 80% arbeidsongeschikt
U komt in aanmerking voor een uitkering van NV schade als u aan de onderstaande voorwaarden voldoet.

✔      U was verzekerd op de eerste ziektedag

✔      U ontvangt geen WGA-loongerelateerde uitkering meer van het UWV maar een loonaanvullings- of vervolguitkering

80% tot 100% arbeidsongeschikt
U heeft geen recht op een aanvullende uitkering van NV schade. De uitkering van NV schade krijgt u als u tussen  

de 15% en 80% arbeidsongeschikt bent.

Wanneer heb ik recht op een uitkering?
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15% tot 35% arbeidsongeschikt
Wanneer ontvang ik een uitkering? 
Als u twee jaar ziek of arbeidsongeschikt bent.

Hoeveel kan ik ontvangen?
In sommige gevallen loopt dat op tot 100%. Wij vullen aan 

tot het maximum SV-loon. In 2023 is dit ¤ 66.956.

Hoe lang heb ik hier recht op?
U ontvangt de uitkering maximaal 7,5 jaar, of korter als u 

eerder de AOW-leeftijd bereikt of stopt met werken.

35% tot 80% arbeidsongeschikt 
Wanneer ontvang ik een uitkering?
Na afloop van de loongerelateerde uitkering van het UWV.

Hoeveel kan ik ontvangen?
U ontvangt een aanvulling tot minimaal 70% van het  

loon dat u verdiende op de eerste dag dat u ziek werd.

Hoelang heb ik hier recht op?
U ontvangt de uitkering tot u de AOW-leeftijd  

bereikt of korter als u volgens het UWV niet meer  

35% tot 80% arbeidsongeschikt bent.
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Hoeveel uitkering kan ik ontvangen?

Hoeveel uitkering u van ons ontvangt, hangt af van het percentage dat u arbeidsongeschikt bent gekeurd  

en hoeveel loon u nog verdient.
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Inloggen in Mijn NV schade

Nu u een WIA-werknemersverzekering bij NV schade heeft, 

kunt u ook inloggen bij Mijn NV schade. Alle belangrijke 

berichten over uw verzekering krijgt u ook via Mijn NV 

schade. Hiervoor activeert u wel eerst Mijn NV schade.

In Mijn NV schade kunt u:

•     Wijzigingen doorgeven

•     Post ontvangen

•     Uw persoonlijke verzekeringsinformatie inzien

•     Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid berekenen

•     Uitkering aanvragen

•     Contact opnemen en bijlagen versturen

Wilt u uw post en documenten op papier ontvangen? 

Dan kunt u uw voorkeur aan ons doorgeven door in te 

loggen op Mijn NV schade en uw voorkeur op fysieke post 

te zetten.

Horen wij niets van u? Dan ontvangt u uw post automatisch 

digitaal.

 

Hoe kan ik inloggen?
Inloggen bij Mijn NV schade is heel makkelijk. U kunt ons 

systeem een inlog-link naar uw e-mailadres laten sturen. 

Zo hoeft u geen wachtwoord en gebruikersnaam te 

onthouden.

Voordat u kunt inloggen, activeert u uw account. Dit doet 

u zo:

1.  Ga naar nvschade.nl en kies de optie om in te loggen 

als werknemer.

2. U gaat nu naar Mijn NV schade.

3. Daar vult u uw e-mailadres in.

4.  U ontvangt binnen enkele minuten een e-mail met een 

link naar Mijn NV schade.

5.  Zodra u op de link klikt, activeert u Mijn NV schade 

door uw persoonlijke gegevens in te vullen.

Heeft u geen e-mail ontvangen? Kijk dan in uw 

ongewenste-berichtenmap.
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Wanneer stopt mijn verzekering?

Uw verzekering stopt automatisch:

•      Als u niet meer werkt bij een werkgever die in de 

metaal en techniek- of automotive-branche werkt.

•      Als u de AOW-leeftijd bereikt.

We sturen u hier uiterlijk binnen tien werkdagen een  

brief over.

Bent u ziek op het moment dat u uit dienst gaat? 
Neem dan contact met ons op. Mogelijk heeft u in de 

toekomst recht op een uitkering van NV schade.



Maar we helpen u ook op weg wanneer u met arbeids- 

ongeschiktheid te maken krijgt.

Hulp bij vragen over uw inkomen, rechten en plichten 
Wij werken nauw samen met CoMetec om u van de beste 

dienstverlening te voorzien. De werknemers van CoMetec 

staan klaar om u te helpen bij uw vragen. Ook voor hulp bij 

UWV-formulieren, -aanvragen of de UWV-keuring kunt u 

bij onze werknemers terecht. Als u wilt, komen we zelfs bij 

u langs.

Hulp bij uw draai weer vinden
Wanneer u lange tijd ziek bent, is het vaak moeilijk om 

weer aan de slag te gaan. Een vast contactpersoon staat 

klaar om u hierbij te helpen. Uw contactpersoon is iemand 

die ervaren en onafhankelijk is en waar u uw vragen en 

onzekerheden aan kwijt kunt. Samen kijken jullie wat uw 

mogelijkheden zijn.

In contact met anderen
Omgaan met arbeidsongeschiktheid kan een grote impact 

op uw leven hebben. Praten en ervaringen uitwisselen met 

mensen in dezelfde situatie is een goede manier om steun 

te vinden. 

Op het platform samenveerkrachtig.nl vindt u antwoord 

op vragen over arbeidsongeschiktheid en kunt u in 

contact komen met anderen. Samen Veerkrachtig is een 

onafhankelijke stichting, die steun krijgt van NV schade.

2.  Hoe helpt NV schade bij 
arbeidsongeschiktheid?
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3.  Hoe neem ik contact 
op met NV schade?

CoMetec & NV schade
Wij werken samen met CoMetec om al uw vragen  

te beantwoorden. CoMetec is door sociale partners  

in de bedrijfstak opgericht en biedt u ondersteuning  

en antwoorden als u dat nodig heeft. 

Wilt u meer weten over deze samenwerking?  

Bekijk nvschade.nl/cometec.

Heeft u vragen? 
U kunt voor al uw vragen contact opnemen 

met CoMetec. Zij helpen u graag. 

•      U kunt bellen via 0800-5102 op werkdagen tussen 

08.00 en 17.30.

•      Stuur een e-mail naar werknemer@cometec.nl

•      Vul het contactformulier in op onze website.

Liever persoonlijk contact?
Heeft u hulp nodig? Bijvoorbeeld bij het invullen  

van formulieren of het aanvragen van een uitkering?

De medewerkers van CoMetec komen graag bij  

u thuis langs om u te helpen.

•      U kunt bellen via 0800-5102.

•      Stuur een e-mail naar werknemer@cometec.nl.

Heeft u een klacht of tip?
Heeft u een klacht, tip of suggestie? Wij horen dat graag 

van u, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen.

•      U kunt bellen via 0800-5102.

•      Stuur een e-mail naar klachten@nvschade.nl.

U krijgt binnen twee werkdagen te horen dat we uw klacht 

hebben ontvangen. Uw klacht wordt binnen vijf werkdagen 

behandeld.

Wilt u uw verzekering stoppen? Dit kan binnen drie 

maanden nadat uw werkgever u heeft aangemeld. Daarna 

bent u minimaal 12 maanden bij NV schade verzekerd.

Na die 12 maanden kunt u de verzekering stoppen met een 

opzegtermijn van een maand. Afmelden doet u door een 

brief te sturen naar NV schade met de volgende gegevens:

•     Uw naam

•     Uw persoonsnummer

•     De verzekering(en) die u wilt stoppen

•     Per wanneer u de verzekering(en) wilt stoppen

•     Uw handtekening.

De brief stuurt u naar:

NV schade 

Antwoordnummer 16062 

2501 VE Den Haag

Uiterlijk binnen tien werkdagen na ontvangst van de 

afmelding, sturen we u een schriftelijke bevestiging. 

Vergeet niet aan uw werkgever door te geven dat u 

de verzekering heeft gestopt. Zo voorkomt u dat u 

premie blijft betalen. Wanneer u na het stoppen van uw 

verzekering ziek of arbeidsongeschikt raakt, kunt u geen 

aanspraak meer maken op de uitkering van NV schade.

Hoe zeg ik mijn verzekering op?



Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens?
Om ons werk te doen en u goed te verzekeren, verwerken 

wij uw persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken we 

alleen voor het doel waarvoor we ze hebben opgevraagd.

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met deze gegevens en 

houden ons aan de wetten die hierover gaan. Wilt u meer 

weten over hoe we met uw gegevens omgaan?  

Op nvschade.nl leest u hier meer over.

4.  Hoe gaan we om met  
uw persoonsgegevens?

Aan de teksten in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. De polisvoorwaarden van de  

WIA-werknemersverzekering, ons jaarverslag en onze jaarrekening kunt u downloaden van nvschade.nl  

of opvragen via 0800-5102 op werkdagen tussen 08.00 en 17.30. 

14



4.  Hoe gaan we om met  
uw persoonsgegevens?
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NV Schadeverzekering Metaal en Technische bedrijfstakken

KvK 27148461 is ingeschreven bij de AFM, registratienummer 12000620

Postbus 16862, 2500 BW Den Haag

www.nvschade.nl

NV schade heeft de uitvoering van de verzekeringen  

uitbesteed aan CoMetec.

Bereikbaar op werkdagen tussen 08.00 en 17.30 uur op 0800-5102,  

of via werknemer@cometec.nl

Heeft u nog vragen? 

U kunt contact opnemen met CoMetec als u meer wilt weten over onze verzekeringen.


