
Loon in 2023 hoger dan ¤ 66.956?
Verzeker uw werknemers aanvullend 

WIA-excedentverzekering en
WIA-excedentverzekering Top van NV schade
Heeft u werknemers in dienst die meer verdienen dan

¤ 66.956 in 2023? Zij krijgen bij arbeidsongeschiktheid  

te maken met een forse inkomensdaling. Met de  

WIA-excedentverzekering (Top) kunt u die  

inkomensdaling aanzienlijk beperken.

De voordelen van de WIA-excedentverzekering en 
WIA-excedentverzekering Top bij NV schade
• Uitstekende dekking, met een aanvulling vanaf 15% 

arbeidsongeschiktheid en sluit naadloos aan op de 

WIA-werknemersverzekering (geregeld via de cao).

• Overzicht, u heeft één verzekeraar en één factuur voor 

al uw arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

• Persoonlijke begeleiding voor u en uw werknemers.  

De casemanagers van CoMetec komen graag bij u langs 

om uw vragen te beantwoorden.

• Betrokkenheid, met hart voor de klant. NV schade 

begrijpt hoe belangrijk gezonde werknemers zijn voor 

uw bedrijf.

Verdient uw werknemer tussen ¤ 66.956 en
¤ 103.000? Sluit de WIA-excedentverzekering af
Een aanvraagformulier vindt u op nvschade.nl bij 

Documenten of vraagt u bij ons op.

Verdient uw werknemer tussen de ¤ 103.000 en  

¤ 309.000? Sluit dan ook de WIA-excedentverzekering 

Top af.

Contact
U kunt contact opnemen met CoMetec op werkdagen 

tussen 8.00 en 17.30 via 0800 - 5104. U mag ook een 

e-mail sturen naar werkgever@cometec.nl.

Wat is de premie in 2023?

WIA-excedentverzekering •  3,080% van het verzekerde loon. Werknemers betalen premie over het deel 

van het brutoloon vanaf ¤ 66.956 tot ¤ 103.000.

WIA-excedentverzekering Top Is afhankelijk van de leeftijd en het loon van de werknemers die binnen 

uw bedrijf voor de WIA-excedentverzekering Top in aanmerking komen. 

Werknemers betalen premie over het deel van het brutoloon boven 

¤ 103.000 tot maximaal ¤ 309.000.



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.

De uitkering van de
WIA-excedentverzekering Top

bij 35% tot 100% arbeidsongeschikt

start: • als uw werknemer een WGA- of IVA-uitkering van het UWV ontvangt.

vult aan tot: • maximaal 50% tot 75% van het oude loon (tot ¤ 309.000) bij 

arbeidsongeschiktheid tussen 35% en 80%;

• maximaal 75% van het oude loon (tot ¤ 309.000) bij duurzame 

arbeidsongeschiktheid tussen 80% en 100%;

• maximaal 70% van het oude loon (tot ¤ 309.000) bij niet duurzame 

arbeidsongeschiktheid tussen 80% en 100%;

stopt: • bij het bereiken van de AOW-leeftijd (maximaal 67 jaar) of

•  als het UWV bepaalt dat uw werknemer (gedeeltelijk) hersteld is en minder 

dan 35% arbeidsongeschikt is.

De uitkering van de 
WIA-excedentverzekering

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

start: • na twee jaar loondoorbetaling en

• zodra het UWV heeft bepaald dat  

uw werknemer 15% tot 35% 

arbeidsongeschikt is.

• per ingangsdatum dat uw 

werknemer een WGA- of  

IVA- uitkering van het  

UWV ontvangt.

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

van uw werknemer (tot ¤ 103.000).

• minimaal 70% van het oude loon*.

stopt: • na maximaal 7,5 jaar of

•  eerder als de AOW-leeftijd 

(maximaal 67 jaar) bereikt wordt of

•  als uw werknemer werkloos wordt. 

(Werkt hij daarna weer? In totaal 

heeft hij 7,5 jaar recht op een 

uitkering).

•  als uw werknemer niet meer  

15% tot 35% arbeidsongeschikt is.

• uw werknemer de AOW-leeftijd 

bereikt (maximaal 67 jaar).

•  als uw werknemer na herkeuring 

door het UWV niet meer 35% tot 

100% arbeidsongeschikt is.

* Het oude loon is het verzekerd loon op de eerste ziektedag.
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3NV Schadeverzekering Metaal en Technische bedrijfstakken
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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 0800-5104,  

of via werkgever@cometec.nl

Heeft u nog vragen? 

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


