U wordt ziek en dan?
Als u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt, ontvangt u eerst twee jaar lang een inkomen van uw
werkgever. Dat is de loondoorbetaling door uw werkgever. Na twee jaar arbeidsongeschiktheid
krijgt u een uitkering van het UWV. Daarnaast ontvangt u een inkomen van ons. Dat inkomen
noemen we inkomen bij arbeidsongeschiktheid.
Waarom krijgt u dit overzicht?
U krijgt dit overzicht om te laten zien wat u van ons krijgt als u minimaal twee jaar
arbeidsongeschikt bent. Soms vindt u een schuin gedrukt woord? Dan leggen we dat uit in de
begrippenlijst. We drukken een woord schuin af als we dit woord voor het eerst gebruiken.
Wat kunt u met dit overzicht?
Bekijk het overzicht. Dan ziet u wat uw werkgever voor u heeft verzekerd als u arbeidsongeschikt
wordt. Er staan bijna geen bedragen in. Dat heeft een reden: wat u krijgt is sterk afhankelijk van
hoe arbeidsongeschikt u bent. U kunt zelf berekeningen maken. Dat kan op
www.abcverzekeringen.nl/arbeidsongeschikt.
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Uw Overzicht Arbeidsongeschiktheidspensioen <2018>
Uw persoonlijke gegevens
Naam
Geboren op
<Burgerservicenummer
<Werkgever

[naam]
[datum]
<nummer>>
<IT-Service CSN B.V.>>

U bent verzekerd sinds
[datum]
Uw verzekerd salaris op 31-12-2015* is [salaris]
Polisnummer
[nummer]
* Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid is afhankelijk van het verzekerde salaris.
Verandert uw salaris? Dan heeft dat ook gevolgen voor uw inkomen bij
arbeidsongeschiktheid. Het salaris op de eerste dag waarop u ziek bent, bepaalt
hoeveel inkomen bij arbeidsongeschiktheid u krijgt.
Welk inkomen bij arbeidsongeschiktheid kunt u verwachten?
Hieronder ziet u wat uw werkgever voor u geregeld heeft als u arbeidsongeschikt bent. Uw
werkgever heeft een:
<WIA-Excedentverzekering
U krijgt een inkomen van ons als u minimaal 35% arbeidsongeschikt
bent.
Hoeveel u van ons krijgt, hangt af van hoe arbeidsongeschikt u bent.
U krijgt maximaal € <19.615,30> bruto per jaar>
<WGA-Gatverzekering
U krijgt een inkomen van ons als u een WGA-vervolguitkering van het
UWV krijg.
Hoeveel u van ons krijgt, hangt af van hoe arbeidsongeschikt u bent.
Krijgt u geen WGA-vervolguitkering? Dan krijgt u ook geen inkomen van ons.>
<WIA-Bodemverzekering
U krijgt een inkomen van ons als u:
meer dan 15% arbeidsongeschikt bent,
maar minder dan 35%.
Hoeveel u van ons krijgt, hangt af van hoe arbeidsongeschikt u bent.>
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Tot wanneer krijgt u het inkomen bij arbeidsongeschiktheid?
Hieronder ziet u tot wanneer u het inkomen bij arbeidsongeschiktheid krijgt.
<WIA-Excedentverzekering
U krijgt dit inkomen zolang u:
arbeidsongeschikt bent, en
jonger dan uw persoonlijke AOW-leeftijd (maximaal 67 jaar).>
<WGA-Gatverzekering
U krijgt dit inkomen zolang u:
een WGA-vervolguitkering krijgt van het UWV, en
jonger bent dan uw persoonlijke AOW-leeftijd (maximaal 67 jaar).>
<WIA-Bodemverzekering
U krijgt dit inkomen zolang u:
meer dan 15% arbeidsongeschikt bent, maar
minder dan 35% arbeidsongeschikt, en
jonger dan uw persoonlijke AOW-leeftijd (maximaal 67 jaar).>
Op dit moment is de algemene AOW-leeftijd 67 jaar. Wie geboren is voor 1
januari 1955 krijgt eerder AOW. De kans is groot dat de AOW-leeftijd verder
stijgt. Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid stopt uiterlijk op uw 67e jaar, ook
als uw persoonlijke AOW-leeftijd inmiddels hoger is. Daarom is het belangrijk
dat u zelf nagaat wat het voor u betekent als de AOW-leeftijd stijgt.
Stijgt uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid?
De prijzen van boodschappen en andere uitgaven gaan omhoog. Hieronder ziet u of uw inkomen
bij arbeidsongeschiktheid ook hoger wordt, of niet.
<WIA-Excedentverzekering
Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid stijgt elk jaar <niet> <met de WIA-index>.
<WGA-Gatverzekering
Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid stijgt elk jaar <niet> met de WIA-index>.
<WIA-Bodemverzekering
Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid stijgt elk jaar <niet> <met de WIA-index>.
We verhogen uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid elk jaar op 1 januari. Dat doen
we voor het eerst op 1 januari van het jaar dat volgt op de eerste dag dat u ziek
werd.
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Meer Informatie
- Op www.uwv.nl vindt u meer informatie over de WIA-uitkeringen van de
overheid.
- Op www.abcverzekeringen.nl/arbeidsongeschikt vindt u meer informatie
over inkomen bij arbeidsongeschiktheid.
- Wilt u weten wat u krijgt als u bijvoorbeeld 35% arbeidsongeschikt bent, of
77%? Kijk dan op www.abcverzekeringen.nl/arbeidsongeschikt. Hier kunt u
berekeningen maken. Pak het overzicht erbij. Dan heeft u alle gegevens om
een berekening te maken.
Neemt u via uw werkgever ook deel in een pensioenregeling met een uitkering
bij uw pensionering en/of een uitkering aan uw eventuele partner en/of
kinderen als u overlijdt? Dan krijgt u hiervan een apart overzicht van het
pensioenfonds of de verzekeraar. U kunt ook kijken op
www.mijnpensioenoverzicht.nl voor informatie over uw andere
pensioenregelingen en uw AOW.

Heeft u vragen?

Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag. U bereikt ons op 012
123 45 67. Mailen kan natuurlijk ook. Stuur uw bericht naar
info@aoverzekaar.nl. Op www.aoverzekeraar.nl kunt u ook terecht voor meer
informatie.

<Dit Pensioenoverzicht is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen. Wij zijn uitgegaan van de ons bekende
gegevens en uw pensioenreglement. Het pensioenreglement is uiteindelijk bepalend. <U kunt het
pensioenreglement <bij ons opvragen> <of> <downloaden van <….>.>
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Begrippenlijst
Arbeidsongeschikt
U bent arbeidsongeschikt als u ziek bent en daardoor niet zoveel kunt verdienen als iemand die
gezond is. Het UWV bepaalt wat u nog kunt verdienen in dezelfde of een andere baan, ook al bent
u ziek. Dat is de restverdiencapaciteit: het bedrag dat u nog kunt verdienen.
Hoe dit werkt, ziet u op de website van het UWV. Bekijk voor een uitgebreide en volledige
toelichting de informatie op www.uwv.nl.
Het UWV drukt de arbeidsongeschiktheid uit in een percentage. Dit kan bijvoorbeeld 18% zijn, of
52%. Dit percentage bepaalt of u recht heeft op een:
- uitkering van de overheid,
- inkomen bij arbeidsongeschiktheid van ons.
Loondoorbetaling
Als u ziek wordt, betaalt uw werkgever de eerste twee jaar uw loon door. Vaak krijgt u het eerste
jaar 100% van uw salaris en in het tweede jaar 70% van uw salaris. Vraag aan uw werkgever hoe dit
bij u is geregeld.
Loongrens
Het maximum salaris waarover u van de overheid een uitkering krijgt. Bijvoorbeeld een WIAuitkering of WW-uitkering. Op 1 januari 2015 is de loongrens € 51.978,15.
UWV
Het UWV staat voor het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Het UWV voert
verschillende taken van de overheid uit, bijvoorbeeld het uitbetalen van uitkeringen zoals de WW
en ook de WIA. Op www.uwv.nl ziet u wat het UWV doet.
WGA-vervolguitkering
WGA staat voor: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. U krijgt een WGAvervolguitkering als u:
- minimaal 35% en maximaal 80% arbeidsongeschikt bent, en
- uw werkinkomen is minder dan de helft van de restverdiencapaciteit.
WIA-index
De overheid bepaalt elk jaar of de WIA-uitkering stijgt en met hoeveel procent. Dat is de WIAindex. Staat in uw Overzicht inkomen bij Arbeidsongeschiktheid dat uw inkomen stijgt met de
WIA-index? Dan verhogen wij uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid met hetzelfde percentage als
de overheid de WIA verhoogt.
WIA-Excedentverzekering
Dat is de naam van de verzekering die uitkeert als u:
- minimaal 35% arbeidsongeschikt bent, en
- meer dan de loongrens verdient.
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WGA-Gatverzekering
Dat is de naam van de verzekering die uitkeert als u:
- minimaal 35% en maximaal 80% arbeidsongeschikt bent, en
- een WGA-Vervolguitkering krijgt.
WIA-Bodemuitkering
Dat is de naam van de verzekering die uitkeert als u:
- meer dan 15% arbeidsongeschikt bent, maar
- minder dan 35%.
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