Aegon Gezond Werkplan

U en de WIA

Als u niet of minder kunt werken
Productinformatie voor de werknemer
U denkt er liever niet aan. Maar het kan iedereen overkomen. U wordt ziek of u krijgt een ongeluk. Daardoor kunt u lange tijd niet werken.
Of u moet minder uren gaan werken. U bent dan arbeidsongeschikt. Dat heeft gevolgen voor uw inkomen.

U gaat er liever niet op achteruit …
Bent u meer dan 2 jaar arbeidsongeschikt? Dan komt u in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Dit is de opvolger van de
WAO. Komt u in de WIA, dan kunt u er flink in inkomen op achteruitgaan. Dat voorkomt u graag.

… uw werkgever begrijpt dat!
U kunt daarom deelnemen aan een collectieve aanvullende verzekering. Het collectieve biedt u verschillende voordelen. Zoals:
• het is goedkoper;
• we stellen geen gezondheidsvragen.
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In deze folder leest u meer over de WIA. En wat dit voor u betekent.

Arbeidsongeschikt en dan?
De eerste 2 jaar dat u arbeidsongeschikt bent, betaalt uw werkgever loon door. U krijgt minimaal 70% van uw loon. Daarnaast moeten u
en uw werkgever er alles aan doen om u weer aan het werk te krijgen.
Wat is uw restverdiencapaciteit?
Bent u na 2 jaar nog steeds ziek? Dan kijkt het UWV of uw werkgever en u wel voldoende hun best hebben gedaan om u aan het werk te
krijgen. Is dat zo? Dan keurt het UWV u. Het UWV bepaalt welk werk u nog kunt doen. En wat u daarmee kunt verdienen. Dit heet uw
restverdiencapaciteit.
Wat is uw arbeidsongeschiktheidspercentage?
Uw arbeidsongeschiktheidspercentage is de verhouding tussen uw restverdiencapaciteit en uw salaris dat u had voordat u ziek werd.

Welke regeling geldt voor u?
Het arbeidsongeschiktheidspercentage bepaalt welke regeling voor u geldt:

1. U krijgt geen uitkering
U bent minder dan 35% arbeidsongeschikt. U krijgt geen uitkering.

2. U krijgt een WGA-uitkering
U bent minimaal 35% arbeidsongeschikt. Of u bent minimaal 80% arbeidsongeschikt en het UWV denkt dat u in de komende 5 jaar weer
meer kunt gaan werken. Dan krijgt u een uitkering vanuit de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Deze regeling
maakt onderdeel uit van de WIA.

3. U krijgt een IVA-uitkering
U bent minimaal 80% arbeidsongeschikt. En het UWV denkt dat u in de komende 5 jaar niet meer kunt gaan werken. Dan krijgt u een
uitkering vanuit de regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA). Deze regeling maakt onderdeel uit van de WIA.

Hoe hoog is de WGA-uitkering?
U krijgt 70% van het verschil tussen uw salaris voordat u ziek werd en het salaris dat u nu heeft. De eerste 2 maanden krijgt u 75%.
U krijgt minimaal 3 en maximaal 24 maanden een uitkering. Dat hangt af van het aantal jaren dat u sinds uw 18e gewerkt heeft. Dit heet
uw loongerelateerde uitkering.
Verdient u 50% of meer dan wat u volgens het UWV nog kunt verdienen?
En loopt uw loongerelateerde uitkering af? Dan krijgt u een loonaanvullingsuitkering. Deze uitkering is 70% van het verschil tussen uw
salaris voordat u ziek werd en uw restverdiencapaciteit.
Verdient u minder dan 50% dan wat u volgens het UWV nog kunt verdienen?
En loopt uw loongerelateerde uitkering af? Dan krijgt u een vervolguitkering. Deze uitkering is afhankelijk van uw
arbeidsongeschiktheidspercentage. U krijgt inclusief vakantiegeld minimaal € 5.863,44 en maximaal € 10.627,48 per jaar (bedragen voor
2019). Per maand is dat bruto ongeveer minimaal € 453,- en maximaal € 820,-.
Wanneer stopt de WGA-uitkering?
Als:
• u overlijdt
• u minder dan 35% arbeidsongeschikt wordt
• u recht krijgt op een IVA-uitkering
• u AOW krijgt
Overlijdt u? Dan krijgen uw nabestaanden nog 2 maanden uw uitkering.

Hoe hoog is de IVA-uitkering?
U krijgt 75% van het salaris dat u had voordat u ziek werd.
Wanneer stopt de IVA-uitkering?
Als:
• u overlijdt
• u minder dan 35% arbeidsongeschikt wordt
• u recht krijgt op een WGA-uitkering
• u AOW krijgt
Overlijdt u? Dan krijgen uw nabestaanden nog 2 maanden uw uitkering.

De WIA in vogelvlucht

• U kunt helemaal niet meer werken. U bent minimaal 80% arbeidsongeschikt. Dan krijgt u van de overheid een uitkering.
• U bent voor een deel arbeidsongeschikt. Dan zoekt u (aangepast) werk. Kunt u zelf niet genoeg verdienen? Dan valt u al gauw
terug naar een inkomen op bijstandsniveau.

• U bent voor minder dan 35% arbeidsongeschikt. U kunt niet bij uw werkgever in dienst blijven. Dan komt u in de
Werkloosheidswet (WW).

• U verdient meer dan € 55.927,- (2019) per jaar. Dan krijgt u geen uitkering voor het deel van uw inkomen boven dat bedrag.

Uw werkgever biedt een oplossing …
Hij sluit voor u en uw collega’s een of meer van de volgende verzekeringen af:
• U kunt (tijdelijk) niet of minder minder werken. U krijgt een IVA- of WGA-uitkering. Wij vullen uw uitkering aan (WIA-Excedent).
• U kunt (tijdelijk) minder werken. U krijgt een WGA-uitkering. Wij vullen uw inkomen aan. Dat doen we tot minimaal 70% van het
inkomen dat u had voordat u arbeidsongeschikt werd (WGA-Aanvulling).
• U bent minder dan 35% arbeidsongeschikt. Wij vullen uw inkomen aan. Dat doen we 5 of 10 jaar (WIA-35min).
Uw werkgever kan u vertellen welke verzekeringen voor u gesloten zijn. Voor elke verzekering hebben wij een apart blad met
productinformatie voor u beschikbaar. Deze kunt u aan uw werkgever vragen en vinden op www.aegon.nl.

… u doet graag mee!
Wij verzekeren u zonder gezondheidsvragen te stellen. Was u ziek op de datum waarop de verzekering ingaat? Of toen u in dienst kwam?
Dan bent u verzekerd vanaf de dag dat u minimaal 28 dagen beter bent. Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan bent u verzekerd voor
het deel dat u nog arbeidsgeschikt bent.

Doet u niet mee?
Vult u dan een afstandsverklaring in.

Een antwoord op uw vragen
Hoeveel premie betaal ik?
De premie is een percentage van het bedrag dat uw werkgever voor u verzekert. Uw werkgever houdt de premie in op uw brutoloon.
Helemaal of voor een deel. Omdat het van uw brutoloon afgaat, betaalt de overheid mee. De overheid betaalt 30% tot 52% van de premie
die u moet betalen. De hoogte van het percentage is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen.
De laatste 2 jaar voordat u AOW krijgt, betaalt u geen premie meer.

Hoe krijg ik mijn uitkering?
U krijgt uw uitkering per maand, achteraf. Bent u in dienst bij uw werkgever? Dan krijgt u uw uitkering via uw werkgever. Hij houdt op uw
uitkering loonbelasting en premies in. Bent u niet meer in dienst bij uw werkgever? Dan krijgt u de uitkering van ons. Wij houden dan de
loonbelasting en premies op uw uitkering in.

Ik ben arbeidsongeschikt. Helpt Aegon mij ook op andere manieren?
Wij hebben ervaren adviseurs in huis om u te helpen: onze casemanagers. Zij gaan samen met u en uw werkgever op zoek. Naar de beste
en snelste manier van herstel. En om u weer (meer) aan het werk te laten gaan.
Onze casemanagers maken daarvoor gebruik van externe professionals. Deze selecteerden wij zorgvuldig. Maar u of uw werkgever kunnen
zelf ook met suggesties komen. Wij denken graag mee. En komen zo samen tot een maatwerkoplossing voor u.

Wanneer stopt de verzekering?
U gaat uit dienst
Dan stopt de verzekering voor u. Wordt u ziek voordat u uit dienst gaat? Dan houdt u recht op een uitkering.
Uw werkgever zegt de verzekering op
Wordt u ziek voordat de verzekering stopt? Dan houdt u recht op een uitkering.
Uw werkgever betaalt de premie niet op tijd
Dan kunnen wij de verzekering opschorten. Of zelfs stoppen. Krijgt u op dat moment een uitkering van ons? Dan blijft die gewoon
doorlopen. Wordt u ziek tijdens de opschorting of nadat wij de verzekering stoppen? Dan krijgt u geen uitkering.
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