Aegon Gezond Werkplan

WGA-Aanvullingsverzekering
Productinformatie voor de werknemer
U kunt door arbeidsongeschiktheid (tijdelijk) minder werken. U krijgt daarom een WGA-uitkering. Deze uitkering hangt af van 2 dingen:
• hoeveel u nog wél kunt werken;
• wat u verdient.
Maar u wilt liever zekerheid. En een vast inkomen houden. Wij vullen uw WGA-uitkering aan. Het maakt daarbij niet uit hoeveel u nog wél
kunt werken. En wat u nu verdient. U krijgt minimaal 70% van het inkomen dat u had voordat u arbeidsongeschikt werd. En vindt u
(aangepast) werk? Dan wordt uw totale inkomen zelfs hoger dan 70% van uw laatstverdiende loon!

Waarvoor bent u verzekerd?
U krijgt een aanvulling op uw inkomen zolang u een WGA-uitkering krijgt van het UWV.

Hoeveel geld krijgt u?

U bent minimaal 35%, maar minder dan 80% arbeidsongeschikt. En verdient nog minimaal 50% van uw
restverdiencapaciteit
Dan krijgt u 75% van het verschil tussen uw uniform jaarloon tot en met € 52.766,37 (2016) en het salaris dat u dan nog verdient. Daar
trekken wij uw WGA- en eventuele WW-uitkering nog van af.

U bent minimaal 35%, maar minder dan 80% arbeidsongeschikt. En verdient minder dan 50% van uw
restverdiencapaciteit
Dan krijgt u na afloop van uw loongerelateerde uitkering 70% van het verschil tussen uw uniform jaarloon tot en met € 52.766,37 (2016)
en het salaris dat u dan nog verdient. Daar trekken wij uw WGA- en eventuele WW-uitkering nog van af.

Als indexatie is meeverzekerd, verhogen wij uw uitkering ieder jaar
Dat doen we op 1 januari. Volgens de CBS-loonindex.

U krijgt een WGA-uitkering van het UWV
Dan hoeft u geen premie meer te betalen voor de WGA-Aanvullingsverzekering.

Voorbeeld:
U bent 40 jaar en verdient nu inclusief vakantiegeld € 40.000,- per jaar. Dat is € 3.086,- per maand. Dan wordt u ziek. De eerste 2 jaar
betaalt uw werkgever uw loon door. U krijgt minimaal 70% van uw salaris.
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Na 2 jaar keurt het UWV u. U bent 40% arbeidsongeschikt. Uw restverdiencapaciteit is dus € 24.000,- per jaar. Of € 1.852,- per maand.
U bent op dat moment 42 jaar. Als u al sinds uw 18e werkt, duurt uw loongerelateerde uitkering 24 maanden.

Het lukt u om uw restverdiencapaciteit voor 50% te gebruiken:
Uw salaris is dan nog € 12.000,- per jaar (€ 926,- per maand).
Dan krijgt u …
… van het UWV:
• de eerste 2 jaar: een loongerelateerde uitkering van € 19.600,- per jaar (€ 1.512,- per maand). Samen met uw salaris heeft u dan
€ 31.600,- per jaar (€ 2.438,- per maand). Dat is 79% van uw salaris van voordat u ziek werd.
• na 2 jaar: een loonaanvullingsuitkering van € 11.200,- per jaar (€ 864,- per maand). Samen met uw salaris heeft u dan € 23.200,- per
jaar (€ 1.790,- per maand). Dat is 58% van uw salaris van voordat u ziek werd.
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Inkomen zonder aanvulling van Aegon
… van Aegon:
• de eerste 2 jaar: tijdens de loongerelateerde uitkering een aanvulling van € 1.400,- per jaar (€ 108,- per maand). Uw totale inkomen
wordt dan € 33.000,- per jaar (€ 2.546,- per maand). Dat is 82,5% van uw salaris van voordat u ziek werd.
• na 2 jaar: op de vervolguitkering een aanvulling van € 9.800,- per jaar (€ 756,- per maand). Uw totale inkomen wordt dan € 33.000,per jaar (€ 2.546,- per maand). Dat is 82,5% van uw salaris van voordat u ziek werd.
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Inkomen met aanvulling van Aegon
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Het lukt u niet om uw restverdiencapaciteit te gebruiken:
U krijgt geen salaris meer.
Dan krijgt u …
… van het UWV:
• de eerste 2 jaar: een loongerelateerde uitkering van € 28.000,- per jaar (€ 2.160,- per maand). Dat is 70% van uw salaris van voordat
u ziek werd.
• na 2 jaar: een vervolguitkering van € 5.532,- per jaar (€ 427,- per maand). Maar 13,6% van uw salaris van voordat u ziek werd.
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Inkomen zonder aanvulling van Aegon
… van Aegon:
• de eerste 2 jaar: geen aanvulling op uw loongerelateerde uitkering.
• na 2 jaar: een aanvulling op uw vervolguitkering van € 22.468,- per jaar (€ 1.734,- per maand). Uw totale inkomen wordt dan
€ 28.000,- per jaar (€ 2.160,- per maand). Dat is 70% van uw salaris van voordat u ziek werd.
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Inkomen met aanvulling van Aegon

Aegon Schadeverzekering N.V.
Postbus 6
2501 AC Den Haag

www.aegon.nl

Aegon Gezond Werkplan is een product van Aegon Schadeverzekering N.V.
Aegon Schadeverzekering N.V. is ingeschreven in het register dat de AFM en
DNB aanhouden en is statutair gevestigd in Den Haag, KvK 27085000

