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Onderwerp: Op 1 januari 2022 verlengen we uw Aegon Gezond Werkplan

Beste heer/mevrouw,

U heeft bij ons een Aegon Gezond Werkplan met polisnummer SVRL254157. Binnenkort verlengen we
deze verzekering. U bent dan weer drie jaar verzekerd voor de financiële gevolgen van verzuim en
arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. Een fijn idee.

Bekijk uw nieuwe premiepercentages
U heeft bij het afsluiten van het Aegon Gezond Werkplan gekozen voor een of meerdere verzekeringen.
U ziet hieronder per verzekering wat uw nieuwe premiepercentage wordt. Eind november 2021 krijgt
u een polis met daarop de nieuwe percentages en uw voorlopige premie. U betaalt deze premie vanaf
1 januari 2022.

Uw verzekeringen Premiepercentage
nu

Premiepercentage
vanaf 01-01-2022

Ziekteverzuim No-Claim 0,12% 0,15%
IVA-Excedent 1,20% 1,05%
WGA-Aanvulling 0,12% 0,15%
WGA-Excedent 1,20% 1,05%
ZW-Eigenrisicodragen 3,12% 4,15%
WIA-35min 5,20% 1,05%
WIA-Excedent 0,12% 0,15%
ZW-Eigenrisicodragen 0,12% 0,15%

Uw Ziekteverzuimverzekering No-Claim
Het premiepercentage is exclusief uw bonus- of maluskorting en staat vast tot 1 januari 2025.

î Uw bonus-malustrede blijft voorlopig gelijk
We stellen uw nieuwe bonus-malustrede vast bij de naverrekening over 2021. Deze trede is namelijk
afhankelijk van het verzuim in uw onderneming. Deze nieuwe trede geldt dan met terugwerkende
kracht vanaf 1 januari 2022.
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î Zo berekenen we uw premiepercentage
Voor het berekenen van uw premiepercentage kijken we niet alleen naar het verzuim binnen uw
bedrijf. We nemen ook het totale verzuim in uw branche en heel Nederland mee. En we houden
rekening met de samenstelling van uw personeelsbestand. Met deze manier van berekenen kunnen we
de kans op verzuim nauwkeurig voorspellen.

Uw Ziekteverzuimverzekering Stop-Loss
Op dit moment passen we uw premie- en eigenbehoudpercentage niet aan. We stellen deze percentages
namelijk pas vast bij de naverrekening over 2021. De nieuwe percentages gelden dan met terugwerkende
kracht vanaf 1 januari 2022.

Overleg met uw adviseur als u niet wilt verlengen
Wilt u uw Aegon Gezond Werkplan liever niet verlengen? Bespreek het eerst met uw adviseur. Goed
om te weten: als u vóór 1 december 2021 opzegt, stopt uw verzekering per 1 januari 2022. Verlengt u
uw Aegon Gezond Werkplan per 1 januari 2022? Dan mag u na 1 januari 2022 dagelijks opzeggen. Uw
verzekering stopt dan één maand na de opzegging.

Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met uw adviseur Adviseur B.V. via telefoonnummer 3 456 78 90. U kunt ook bij
ons terecht. Wij helpen u graag. U bereikt ons via telefoonnummer 070 344 52 23 op werkdagen tussen
08.30 en 17.30 uur. Liever mailen? Stuur uw vraag naar wiabehoud@aegon.nl.

Met vriendelijke groet,

Veronique Tilleman
Directeur Inkomensverzekeringen
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