Aegon Gezond Werkplan

WIA-35min
Productinformatie voor de werknemer
U bent minder dan 35% arbeidsongeschikt. U krijgt daarom geen uitkering van het UWV. Wij vullen uw inkomen aan.

Waarvoor bent u verzekerd?
U krijgt 5 of 10 jaar (dat kiest uw werkgever) een aanvulling op uw inkomen zolang u:
• al minimaal 2 jaar ziek bent,
• minder dan 35% arbeidsongeschikt bent (volgens het UWV), en
• geen WW-uitkering (meer) krijgt.

Hoeveel geld krijgt u?

U verdiende in de afgelopen 12 maanden minimaal 50% van uw restverdiencapaciteit
Dan krijgt u 70% van het verschil tussen uw uniform jaarloon tot en met € 55.927,08 (2019) en het salaris dat u dan nog verdient.

U verdiende in de afgelopen 12 maanden minder dan 50% van uw restverdiencapaciteit
Dan krijgt u 25% van uw uniform jaarloon tot en met € 55.927,08 (2019). Dit krijgt u maar één keer. Verdient u meer jaren minder dan
50% van uw restverdiencapaciteit? Dan krijgt u die andere jaren geen uitkering van ons.

Wij verhogen uw uitkering ieder jaar
Dat doen we op 1 januari. Volgens de CBS-loonindex.

U heeft een WIA-beschikking van het UWV
Dan hoeft u geen premie meer te betalen voor de WIA-35minverzekering.

Welke informatie krijgt u van ons?
De WIA-35min-verzekering valt onder de Pensioenwet.
U krijgt daarom van ons …
...	een Pensioen 123. Deze krijgt u als de verzekering ingaat. U leest hierin alles wat u moet weten over uw verzekering.
...	een Arbeidsongeschiktheidspensioenoverzicht. Dit krijgt u ieder jaar.
Daarnaast krijgt u een brief van ons als …
… uw werkgever de premie niet aan ons betaalt.
… de verzekering stopt.

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.
Na 2 jaar keurt het UWV u. U bent 25% arbeidsongeschikt. Uw restverdiencapaciteit is dus € 30.000,- per jaar. Of € 2.315,- per maand.
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U krijgt geen uitkering van het UWV. Omdat u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent.

Het lukt u om uw restverdiencapaciteit voor 50% te gebruiken:
Uw salaris is dan nog € 15.000,- per jaar (€ 1.157,- per maand). Dat is 38% van uw salaris van voordat u ziek werd.
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Inkomen zonder aanvulling van Aegon
Dan krijgt u van Aegon een aanvulling van € 17.500,- per jaar (€ 1.350,- per maand). Uw totale inkomen wordt dan € 32.500,- per jaar
(€ 2.507,- per maand). Dat is 81% van uw salaris van voordat u ziek werd.
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Inkomen met aanvulling van Aegon

Het lukt u voor de eerste keer niet om uw restverdiencapaciteit te gebruiken:
U krijgt geen salaris meer.
Dan krijgt u van Aegon een uitkering van € 10.000,-. Dat is 25% van uw salaris van voordat u ziek werd. U krijgt deze uitkering maar één
keer. Gebruikt u daarna vaker uw restverdiencapaciteit voor minder dan 50%, dan krijgt u geen uitkering meer van ons.
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