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Deze voorwaarden vormen een aanvulling op de Basisvoorwaarden van de door verzekeringnemer bij de maatschappij
gesloten Ziekengeldverzekering. De begrippen in hoofdstuk 1 van de Basisvoorwaarden zijn mede van toepassing op deze
module.
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Artikel 1 WIA beschikking

Elke beschikking van het UWV, niet zijnde een medische beschikking, met betrekking tot de toekenning, wijziging, weigering,
opschorting of intrekking van het recht op een WIA-uitkering of de hoogte ervan.

Artikel 2 Wachttijd voor de WIA

Onder de wachttijd voor de WIA wordt verstaan de wachttijd van 104 weken, gerekend vanaf de eerste ziektedag, rekening
houdend met de samenstelling van ziekteperioden. Indien de wachttijd is verlengd op grond van het bepaalde in Hoofdstuk 3
van de WIA wordt die verlengde wachttijd in aanmerking genomen.

Artikel 3 Omvang van de dekking

Deze aanvullende dekking heeft tot doel de verzekeringnemer een tegemoetkoming te verlenen voor een werknemer van wie
door het UWV is bepaald dat hij op de eerste dag na afloop van de wachttijd voor de WIA minder dan 35% arbeidsongeschikt is
en daardoor geen recht heeft op een WIA-uitkering.

Artikel 4 Hoogte van de uitkering

De uitkering wordt vastgesteld op een bedrag ineens van 25% van het verzekerd loon van de werknemer, zoals dat gold op de
eerste ziektedag van de werknemer eventueel vermeerderd met de op het polisblad vermelde procentuele opslag voor
werkgeverslasten.

Artikel 5 Betaling van de uitkering

De uitkering wordt verleend binnen één maand nadat de maatschappij de beschikking van het UWV heeft ontvangen waarin
wordt vermeld dat geen WIA-uitkering wordt verstrekt vanwege arbeidsongeschiktheid van minder dan 35%.

Artikel 6 Hernieuwd recht op uitkering

Als een uitkering is verleend, kan alleen opnieuw aanspraak worden gemaakt op een utikering voor dezelfde werknemer indien
deze werknemer opnieuw de wachttijd voor de WIA heeft doorgemaakt.

Artikel 7 Ziek bij aanvang van de verzekering

Geen recht op uitkering bestaat indien de eerste dag van de bij de WIA-uitkering in acht genomen wachttijd is gelegen vóór de
datum waarop de aanvullende dekking is ingegaan.

Artikel 8 Geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt bij einde van de dekking

Indien de aanvullende verzekering wordt beëindigd, bestaat er geen recht op uitkering voor ziektegevallen waarvan het einde
van de wachttijd voor de WIA ligt na de einddatum van de verzekering.

Artikel 9 Uitzondering op premiebijstelling

De uitkeringen op grond van deze aanvullende dekking blijven buiten beschouwing bij de jaarlijkse herziening van het
premiepercentage dan wel het eigen behoud op grond van de Algemene Polisvoorwaarden.


