WGA-basisverzekering van NV schade
Uw complete WGA-risico en de persoonlijke re-integratieondersteuning van NV schade verzekerd.

Wat houdt het WGA-eigenrisicodragerschap in?
Uw WGA-risico van uw vaste en vanaf 1 januari 2017,
tijdelijke werknemers is standaard verzekerd bij UWV.
Als een werknemer recht krijgt op een WGA-uitkering,
dan wordt deze betaald door UWV. U kunt ervoor kiezen
eigenrisicodrager te worden voor de WGA. Dat betekent
dat u voor elke werknemer (vast en tijdelijk) die een WGAuitkering ontvangt, maximaal tien jaar zelf de uitkering
betaalt. Daarnaast bent u verantwoordelijk voor de
ondersteuning bij re-integratie.

Verzeker het WGA-eigenrisicodragerschap
van uw vaste en tijdelijke werknemers
Als u ervoor kiest eigenrisicodrager voor de WGA te
worden (of u bent dit al) dan kunt u de
WGA-basisverzekering bij NV schade afsluiten.

- 	ondersteuning bij UWV-procedures zoals bijvoorbeeld
het melden van verslechterde gezondheid, het
aanvragen van herbeoordelingen en het maken van
bezwaar.

De voorwaarden voor het afsluiten van de
vernieuwde WGA-basisverzekering
✔✓ u
 w bedrijf valt onder de CAO Metaal en Techniek of
CAO Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijven én
✔✓ de totale loonsom in 2015 is lager dan ¤797.500 én
✔✓ u heeft een ziekteverzuimverzekering bij een
brancheverzekeraar* én
✔✓ u bent eigenrisicodrager van de Ziektewet en u
heeft een Ziektewet eigen risicodragerverzekering via
een brancheverzekeraar*.

Wilt u meer weten over het eigenrisicodragerschap?
-	uw WGA-risico voor vaste én tijdelijke werknemers
verzekerd;
-	vergoeding van en begeleiding bij re-integratie van uw
(ex-)werknemers;
- 	een overzichtelijke verzekeringsperiode van één jaar;
-	het voordeel van één administratie voor al uw WIAverzekeringen;
-	een klantwaardering van onze
re-integratiedienstverlening van 8 (Q1, 2016);
- kosteloos advies en persoonlijke ondersteuning.

De persoonlijke en onafhankelijke re-integratie
ondersteuning van NV schade
Als u de WGA-basisverzekering bij NV schade afsluit
betalen wij niet alleen de wettelijke WGA-uitkering van uw
vaste en tijdelijke werknemers, maar onze casemanagers
helpen u en uw (ex-)werknemers ook bij de re-integratie.
De casemanager schakelt hiervoor een externe arbeidsdeskundige in en/of een externe bedrijfsarts om tot een
onafhankelijk advies over de re-integratiemogelijkheden te
komen.

Welke diensten kunt u van onze casemanager
verwachten?
-	doorlopende re-integratieondersteuning en op maat.
Denk hierbij aan het vinden van een werkervaringsplek
of proefplaatsing en eventuele scholingsmogelijkheden;
- regelmatig contact met uw (ex-)werknemer;

Postbus 16862 I 2500 BW Den Haag
t. 070 316 08 34 I w. nvschade-mt.nl | e. info@nvschade-mt.nl

Bekijk de film ‘Eigenrisicodrager’ op www.nvschade-mt.nl
bij ‘publicaties’. Daar vindt u ook de ervaring van onze
klanten met onze persoonlijke re-integratieondersteuning.
Op www.uwv.nl vindt u de Checklist Eigenrisicodragen.
De checklist helpt u een goede afweging te maken en laat
u zien wat het betekent om eigenrisicodrager voor de
WGA te worden.

Film: Eigenrisicodrager

* NV schadeverzekering-maatschappij Bovemij,
KMU Verzekeringen NV of
Achmea Schadeverzekering NV

Vragen?
070 316 08 34 (tussen 8.00 en 17.30)
info@nvschade-mt.nl
www.nvschade-mt.nl
Liever persoonlijk contact? Maak
een afspraak met de Adviseur
Arbeidsongeschiktheid: 070 316 08 34
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De voordelen van de WGA-basisverzekering

