Bijlage behorende bij een werkgeversverklaring
Inventarisatie bestaande voorzieningen
Uiteraard wordt tijdens onze advies gesprekken met uw werknemer besproken dat de financiering betaalbaar is, in
goede en in slechte tijden. Inzake de beoordeling van de betaalbaarheid in “slechte tijden” zouden wij graag inzicht
krijgen in de binnen uw bedrijf opgezette regelingen voor arbeidsongeschiktheid, overlijden en werkloosheid. Dit zowel
voor de betreffende werknemer als zijn nabestaanden.
Graag ontvangen wij de betreffende regelingen dan wel antwoord op onderstaande vragen;
1. Hoe werkt de ziekteregeling binnen uw organisatie?
Het laatst verdiende loon van werknemers wordt doorbetaald voor:
o
100 % in het eerste jaar & 70 % in het tweede jaar
o
85 % in het eerste jaar & 85 % in het tweede jaar
o
70 % in het eerste jaar & 70 % in het tweede jaar
o
Anders, namelijk ………………….…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Als uw werknemer meer verdient dan € 50.853,00 (maximale dagloon SVW 2013) is het meerdere dan
verzekerd?
o
Ja, 70 % over het totale inkomen
o
Ja, 80 % over het totale inkomen
o
Nee
o
Anders
…………….…………………………………………………………………………………….
Indien uw werknemer meer dan 80% arbeidsongeschikt raakt, heeft hij aanspraak op een IVA uitkering. Het salaris
wordt dan voor 75 % (van het maximale dagloon) doorbetaald. Indien sprake is van een salaris boven het maximale
dagloon, verzorgt de eventueel afgesloten excedent regeling een aanvulling tot 75 % van het laatstverdiende
salaris. Indien uw werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt, krijgt hij een uitkering volgens de WGA. Afhankelijk
van zijn arbeidsverleden krijgt hij een periode 70% van het laatst verdiende loon en daarna een
loonaanvullingsuitkering. De loonaanvullings-uitkering is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid.

De vragen hierbij zijn:
3. Op welke, door u getroffen voorzieningen (verzekeringen) kan uw werknemer aanspraak maken indien hij/zij
(gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is geraakt?
o
Wia Hiaatverzekering
o
Exedent verzekering
Anders,namelijk ………………….……………………………………………………………………………………..
o
……………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Is de aanspraak op deze voorzieningen afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid?
o
Ja
o
Nee
o
Anders,namelijk ………………….……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Is de aanspraak op deze voorziening afhankelijk van het wel of niet benutten van de
restverdiencapaciteit?
Ja
o
o
Nee
o
Anders, namelijk ..……………….……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Heeft uw werknemer de mogelijkheid om op vrijwillige basis aanvullende dekkingen af te sluiten? Zo ja, welke?
o
WGA Hiaatverzekering
o
Excedent verzekering
o
Anders, namelijk ..……………….……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Getekend te ..………………………………………………...

d.d. ……………………………………………………………… Naam

ondertekenaar:

Telefoonnummer

………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

handdtekening & firmastempel
…………………………………………………………………………

