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Inleiding
Deze voorwaarden maken deel uit van, en zijn van toepassing op
de Rubriekenpolis Inkomensverzekeringen.
Deze polis combineert diverse op zichzelf staande verzekeringsen dienstenovereenkomsten ten behoeve van de werknemers van
uw onderneming.
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Op het polisblad is aangetekend welke verzekeringen van kracht
zijn respectievelijk op welke diensten aanspraak kan worden
gemaakt. De betreffende verzekeringen en diensten zijn omschreven in deze voorwaarden of documenten die van deze voorwaarden deel uitmaken. Indien van dat laatste sprake is, wordt in
de voorwaarden naar bedoelde documenten verwezen.
Raadpleeg daarom eerst het polisblad teneinde na te gaan welke
hoofdstukken van deze voorwaarden voor uw onderneming van
toepassing zijn.
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In hoofdstuk 1 worden de algemene voorwaarden beschreven. In
de overige hoofdstukken worden de specifieke voorwaarden
beschreven die van toepassing zijn. De algemene voorwaarden
zijn van toepassing op de verzekeringen die zijn beschreven in de
betreffende hoofdstukken van deze voorwaarden, uitgezonderd de
diensten vermeld in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 4 worden de diensten vermeld die in het kader van VerzuimAlert in combinatie met
uw verzekering worden verleend.

Verzekeringnemer
De werkgever die de verzekeringsovereenkomst met Avéro
Achmea heeft gesloten.
Werknemer
De persoon die krachtens een arbeidsovereenkomst in
dienst van verzekeringnemer is en door de verzekeringnemer is aangemeld bij het UWV en is geaccepteerd als
verplicht verzekerde krachtens de sociale verzekeringswetgeving. Een directeur-grootaandeelhouder is geen
werknemer in de zin van deze verzekering.
WAO
Wet op de ArbeidsOngeschiktheidsverzekering.
WAO-uitkering
De loondervings- en/of vervolguitkering, ingevolge de
WAO.
ZW
Ziektewet.
Arbo-wet
Arbeidsomstandighedenwet.
Arbo-dienst
Een volledig gecertificeerde Arbo-dienst, zoals bedoeld in
de Arbeidsomstandighedenwet, welke dienst door Avéro
Achmea is geaccepteerd.
UWV
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen.
Rubriekenpolis Inkomensverzekeringen
De polis waarop alle onderliggende verzekerings- en
dienstenovereenkomsten zijn aangetekend.
Verzekering
De betreffende onderliggende verzekeringsovereenkomsten met een eigen strekking.

Art. 2 Grondslag van de verzekering
De door de verzekeringnemer respectievelijk de werknemer aan Avéro Achmea verstrekte opgaven en gedane
verklaringen vormen de grondslag van de verzekeringsovereenkomst en worden geacht daarmee één geheel uit
te maken. Ingeval de voornoemde opgaven en verklaringen in enig opzicht verkeerd of onwaarachtig blijken te
zijn, alsmede ingeval van verzwijging van aan de verzekeringnemer bekende omstandigheden als bedoeld in de ter
zake doende wettelijke bepalingen, heeft Avéro Achmea
het recht de nietigheid van de overeenkomst in te roepen,
danwel met terugwerkende kracht aan de verzekeringnemer een premieverhoging op te leggen en/of nadere voorwaarden te stellen.

Hoofdstuk 1
Algemene voorwaarden Rubriekenpolis
Inkomensverzekeringen
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle
verzekeringen vermeld in de hoofdstukken van deze voorwaarden,
uitgezonderd de diensten vermeld in hoofdstuk 4 "VerzuimAlert"

Art. 3 Aanvang, verlenging en einde van de verzekering
A
De verzekering vangt aan en eindigt conform de op het
polisblad genoemde data.
B
De verzekering wordt telkens met de op het polisblad
genoemde contractstermijn verlengd, tenzij de verzekeringnemer tenminste 3 maanden vóór de contractsvervaldatum van de verzekering schriftelijk heeft medegedeeldde verzekering niet te willen verlengen.
C
Onverminderd hetgeen elders in deze voorwaarden
bepaald is, heeft Avéro Achmea het recht de verzekering
te beëindigen op een door haar te bepalen tijdstip indien:
1. de verzekeringnemer niet langer in staat wordt geacht één
of meer verplichtingen uit deze verzekeringsovereenkomst
of uit relevante wet- en regelgeving na te komen; danwel
indien op het vermogen van verzekeringnemer beslag
wordt gelegd;
2. de verzekeringnemer surséance van betaling aanvraagt;
3. verzekeringnemer in staat van faillissement komt te verkeren en/of aangifte doet als bedoeld in artikel 1 van de
Faillissementswet;
4. de verzekeringnemer een beroep doet op de wet op de
schuldsanering of deze wet op verzekeringnemer van toepassing wordt verklaard;
5. er een wijziging plaatsvindt in de rechtsvorm waarin de
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Art. 1 Begripsomschrijvingen
In deze voorwaarden, welke deel uitmaken van de
Rubriekenpolis Inkomensverzekeringen, wordt verstaan
onder:
A
Avéro Achmea
Avéro Achmea is een handelsnaam van Achmea
Schadeverzekeringen N.V.
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verzekeringnemer haar onderneming uitoefent, of fuseert
of juridisch splitst;
de verzekeringnemer de feitelijke uitvoering van het bedrijf
in Nederland beëindigt;
het bedrijf in een staat verkeert waarin de verzekeringnemer niet meer voldoet of kan voldoen aan zijn verplichtingen in het kader van de loondoorbetalingsplicht bij
arbeidsongeschiktheid gebaseerd op het Burgerlijk
Wetboek, de WAO en met de WAO verbandhoudende
regelgeving;
de verzekeringnemer of verzekerde Avéro Achmea met
opzet een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven of
anderszins heeft misleid;
de verzekeringnemer zijn verplichtingen uit de Arbo-wet
niet nakomt.
Indien de verzekering, anders dan wegens faillissement of
betalingsonmacht, wordt beëindigd, geschiedt zulks
onverminderd de rechten ten aanzien van voor de
beëindiging van de verzekering ingetreden ongeschiktheid
tot werken.

Art. 4 Premiebetaling
A
De verzekeringnemer dient de premie en de kosten vooruit
te betalen maar uiterlijk op de dertigste dag nadat deze
verschuldigd zijn geworden.
B
Wanbetaling
1. Indien het bedrag niet tijdig volledig door Avéro Achmea is
ontvangen, wordt de dekking opgeschort vanaf de eerste
dag dat dit bedrag was verschuldigd, hetgeen betekent
dat de dekking niet geldt voor arbeidsongeschiktheid die
bestaat of ontstaat vanaf de eerste dag dat dit bedrag
verschuldigd was. De verzekeringnemer blijft verplicht de
premie en de kosten te voldoen.
2. De dekking wordt weer van kracht op de dag volgende op
die, waarop het verschuldigde bedrag en de kosten door
Avéro Achmea zijn ontvangen en aanvaard, maar niet voor
arbeidsongeschiktheid ontstaan of waarvan zich verschijnselen hebben voorgedaan in de opschortingperiode.
3. Indien Avéro Achmea maatregelen treft tot incasso van de
vordering komen alle kosten van invordering, zowel
gerechtelijke als buitengerechtelijke, voor rekening van de
verzekeringnemer.
4. Ingeval van opschorting is de maatschappij bevoegd de
verzekering alsmede de eventuele daarvan deel uitmakende
garantstelling zonder inachtneming van een opzegtermijn
op een nader door haar te bepalen tijdstip te beëindigen.
C
Terugbetaling van premie
Behalve bij opzegging wegens opzet Avéro Achmea te
misleiden, wordt bij tussentijdse opzegging de lopende
premie naar evenredigheid verminderd.
Art. 5 Algemene uitsluitingen
A
Geen aanspraak, recht op uitkering of vergoeding bestaat
indien de arbeidsongeschiktheid of het overlijden is ontstaan of verergerd:
1. door opzet of grove schuld van de verzekeringnemer;
2. door opzet van de desbetreffende werknemer, danwel
door een gebrek waarover de werknemer bij het aangaan
van de arbeidsovereenkomst opzettelijk onjuiste inlichtingen heeft verstrekt;
3. tijdens detentie van de desbetreffende werknemer;
4. direct of indirect door een gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer of muiterij. De
zes genoemde vormen van molest, alsmede de definities
daarvan vormen een onderdeel van de tekst, die door het
Verbond van Verzekeraars in Nederland d.d. 2 november
1981 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank in ‘sGravenhage is gedeponeerd onder nummer 136/1981;
5. door of bij atoomkernreacties, onverschillig hoe deze zijn
ontstaan. Deze uitsluiting geldt echter niet met betrekking
tot loonschade door radioactieve nucliden, die zich overeenkomstig hun bestemming buiten een kerninstallatie
bevinden en gebruikt worden of bestemd zijn om gebruikt
te worden voor industriële, commerciële, landbouwkundige, medische, wetenschappelijke, onderwijskundige, of
(niet-militaire) beveiligingsdoeleinden, mits er een door
enige overheid afgegeven vergunning (voor zover vereist)
van kracht is voor vervaardiging, gebruik, opslag en het
zich ontdoen van radioactieve stoffen. Onder ‘kerninstallatie’ wordt verstaan een kerninstallatie in de zin van de Wet
Aansprakelijkheid Kernongevallen (Staatsblad 1979- 225),
alsmede een kerninstallatie aan boord van een schip.

B

Achmea lopende en geschorste verzekeringen en bloc te
wijzigen.
Behoort deze verzekering tot zo’n groep, dan is Avéro
Achmea gerechtigd de premie en/of de voorwaarden van
deze verzekering overeenkomstig die wijziging aan te
passen en wel na schriftelijke mededeling aan de verzekeringnemer door Avéro Achmea.
De verzekeringnemer wordt van de wijziging in kennis
gesteld en geacht hiermee uitdrukkelijk in te stemmen.
Indien verzekeringnemer binnen één maand uitdrukkelijk
heeft bericht niet in te stemmen met de wijziging, vervalt
de verzekering per de datum waarop de wijziging van
kracht zal worden.
De mogelijkheid tot opzegging geldt alleen voor die verzekering binnen de Rubriekenpolis Inkomensverzekeringen
waarvoor door Avéro Achmea de aanpassing heeft voorgesteld.
De mogelijkheid tot opzegging geldt niet indien:
1. De wijziging van de premie en/of voorwaarden voortvloeit
uit wettelijke regelingen of bepalingen;
2. de wijziging een verlaging van de premie en/of een uitbreiding van de dekking inhoudt.

Art. 7 Risicowijzigingen
A
De verzekeringnemer is gehouden Avéro Achmea terstond
schriftelijk in kennis te stellen van wijziging van het risico.
B
Wijziging van het risico is in ieder geval aanwezig indien
zich een wijziging voordoet in de aard van de werkzaamheden of de organisatie van het bedrijf van de verzekeringnemer dan wel er sprake is van fusie overname of samengaan met een andere onderneming.
Hieronder worden tevens wijziging van werkzaamheden
van alle verzekerde werknemers of relevante groepen
begrepen.
Indien door bedoelde risicowijzing(en) een duidelijk verhoogd risico ontstaat ten opzichte van de bij de tot standkoming van de verzekering door verzekeringnemer verstrekte risicogegevens, heeft Avéro Achmea het recht om
de premie en/of de voorwaarden te herzien.
Art. 8 Onopzegbaarheid
Behoudens de in deze voorwaarden genoemde gevallen is
de Rubriekenpolis Inkomensverzekeringen als geheel of
één of meer van de onderliggende verzekeringen onopzegbaar van de zijde van Avéro Achmea.
Art. 9 Adres
Een adreswijziging van de verzekeringnemer moet zo
spoedig mogelijk aan Avéro Achmea worden meegedeeld.
Kennisgevingen door Avéro Achmea aan de verzekeringnemer geschieden rechtsgeldig aan diens laatst bij Avéro
Achmea bekende adres.
Art. 10 Privacywetgeving
Bij de aanvraag van een verzekering of financiële dienst
vraagt Avéro Achmea om persoonsgegevens. Deze gegevens gebruikt Avéro Achmea voor het accepteren
van de aanvraag, het uitvoeren van een verzekeringsovereenkomst of financiële dienst, relatiebeheer en ten
behoeve van fraudepreventie.
Art. 11 Geschillen
A
Klachten met betrekking tot de uitvoering van deze overeenkomst kunnen schriftelijk worden ingediend bij de
Avéro Achmea Zorg & Verzuim Service Desk, Postbus
2111, 1500 GC Zaandam.
Onverminderd het beroep op de burgerlijke rechter,
bestaat de mogelijkheid geschillen en klachten voor te leggen aan:
Stichting Klachteninstituut Verzekeringen,
Postbus 93560, 2509 AN Den Haag.
B
Indien verzekeringnemer respectievelijk werknemer
geen gebruik wenst te maken van de hiervoor genoemde
mogelijkheden tot klachtbehandeling of de uitkomst daarvan onbevredigend is kan verzekeringnemer respectievelijk
werknemer het geschil voorleggen aan de daartoe
bevoegde rechter.
C
Op deze verzekering is Nederlands recht van toepassing
Art. 12 Onvoorziene gevallen
In alle gevallen waarin deze verzekeringsvoorwaarden niet
voorzien beslist Avéro Achmea, na overleg met de verzekeringnemer.

Art. 6 Wijziging van premie en/of voorwaarden
A
Avéro Achmea heeft het recht de premie en/of de
voorwaarden van bepaalde groepen van de bij Avéro
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Hoofdstuk 2
Ziekteverzuimverzekering Conventioneel

Art. 4 Opgaven van de verzekeringnemer
A
De verzekeringnemer bewerkstelligt dat Avéro Achmea of
de derde die Avéro Achmea heeft aangewezen na afloop
van ieder kwartaal een opgave ontvangt van:
1. het loon dat verzekeringnemer, bij arbeidsongeschiktheid,
op grond van de loondoorbetalingsplicht gebaseerd op het
Burgerlijk Wetboek en hetgeen daaromtrent in de arbeidsovereenkomst is bepaald, heeft uitbetaald met inbegrip
van de verplichting tot loondoorbetaling aan nagelaten
betrekkingen van de werknemer.
Voor de toepassing van deze verzekering wordt de
loondoorbetalingsplicht geacht betrekking te hebben op
de verzekerde bruto jaarloonsom;
2. de werknemers die arbeidsongeschikt zijn geweest en de
dagen waarop.
B
De onder A bedoelde opgave dient uiterlijk binnen een
maand na afloop van het kwartaal in het bezit te zijn van
Avéro Achmea of de derde die Avéro Achmea heeft aangewezen. De verzekeringnemer laat desgevraagd zijn
onder artikel 4.A bedoelde opgave controleren door een
Register-accountant, en zendt de -gewaarmerkte- uitslag
van deze controle aan Avéro Achmea.
C
De verzekeringnemer bewerkstelligt dat Avéro Achmea of
de derde die Avéro Achmea heeft aangewezen na afloop
van ieder verzekeringsjaar een opgave ontvangt van:
1. het totale bedrag van het verzekerd loon over het afgelopen verzekeringsjaar. Bij deze opgave dienen -ter specificatie- de verzamelloonstaten te worden gevoegd;
2. het door de verzekeringnemer betaalde bruto (S.V.) loon
op grond van de loondoorbetalingsplicht over het afgelopen verzekeringsjaar alsmede, indien Avéro Achmea
daarom verzoekt een nadere specificatie daarvan.
D
De verzekeringnemer verstrekt Avéro Achmea de wettelijk
verplichte Risico Inventarisatie en Evaluatie ter inzage,
indien Avéro Achmea daarom verzoekt.
E
Indien een van de hierboven genoemde
verplichtingen met betrekking tot het verstrekken van
inlichtingen en gegevens niet wordt nagekomen wordt verzekeringnemer eerst in de gelegenheid gesteld alsnog aan
de betreffende verplichting te voldoen waarbij Avéro
Achmea een termijn stelt van 1 maand waarbinnen de verzekeringnemer aan de verplichting dient te voldoen. Indien
verzekeringnemer na afloop van de hierboven genoemde
termijn van 1 maand niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan heeft dat verlies van het recht op loonschadevergoeding en opschorting van de dekking van de verzekering tot
gevolg. De opschorting vindt plaats ingaande op een door
Avéro Achmea te bepalen tijdstip, onverminderd de verplichting van verzekeringnemer tot betaling van de premie.
De dekking van de verzekering wordt weer van kracht op
de dag volgende op de dag dat Avéro Achmea de betreffende inlichtingen en gegevens heeft ontvangen en Avéro
Achmea heeft aangegeven dat de ontvangen gegevens en
inlichtingen voldoende zijn.

Aan deze verzekering kunnen met inachtneming van de algemene
voorwaarden rechten worden ontleend mits
"Ziekteverzuimverzekering conventioneel" is vermeld op het polisblad.
Inhoudsopgave
Art. 1 Strekking van de verzekering
Art. 2 Verzekerde loonschaden
Art. 3 Aanmelding en acceptatie
Art. 4 Opgaven van de verzekeringnemer
Art. 5 Arbo-dienst
Art. 6 Premievaststelling
Art. 7 Schadevaststelling en uitbetaling
Art. 8 Melding van arbeidsongeschiktheid, herstel, alsmede controle
Art. 9 Verplichtingen van de verzekeringnemer bij arbeidsongeschiktheid
Art. 10 Overlijdensuitkering
Art. 11 Einde van de loonschadevergoeding
Art. 12 Bijzondere uitsluitingen
Art. 13 Wijziging van premie en/of voorwaarden
Art. 14 Bijzondere voorwaarden VerzuimAlert
Art. 1 Strekking van de verzekering
De verzekering heeft ten doel loonschadevergoeding te
verlenen aan de verzekeringnemer bij arbeidsongeschiktheid van de werknemer gedurende het eerste jaar van
arbeidsongeschiktheid met inachtneming van de overeengekomen eigen risicoperiode en het bepaalde in deze
voorwaarden.
In het kader van deze verzekering is arbeidsongeschiktheid aanwezig indien de werknemer door ongeval, ziekte
of gebrek niet in staat is de tussen hem en de werkgever
overeengekomen arbeid te verrichten. Van arbeidsongeschiktheid is geen sprake indien de werknemer niet bereid
is de overeengekomen arbeid, waartoe hij door de arts
van de Arbo-dienst in staat wordt geacht, te verrichten, of
de werkgever de werknemer niet in staat stelt de overeengekomen arbeid te verrichten.
Art. 2 Verzekerde loonschaden
A
De overeengekomen eigen risicoperiode van arbeidsongeschiktheid, waarover de verzekeringnemer geen recht
heeft op loonschadevergoeding, vangt aan op de eerste
werkdag waarop wegens ongeval, ziekte of gebrek niet is
gewerkt of het werk tijdens de werktijd is gestaakt, mits
de verzekeringnemer de arbeidsongeschiktheid bij Avéro
Achmea of de Arbo-dienst heeft gemeld conform de voorschriften in artikel 8 van deze voorwaarden.
De eigen risicoperiode wordt slechts eenmaal in aanmerking genomen voor perioden van arbeidsongeschiktheid,
die elkaar opvolgen met tussenpozen van minder dan vier
weken.
B
Indien de eigen risicoperiode overschreden wordt,
ontvangt de verzekeringnemer een vergoeding.
C
De periode waarover aan verzekeringnemer bij arbeidsongeschiktheid van een werknemer loonschadevergoeding
kan worden verstrekt, beslaat ten hoogste 52 weken, te
rekenen vanaf de eerste werkdag waarop wegens arbeidsongeschiktheid niet is gewerkt of waarop het werk tijdens
werktijd is gestaakt. Voor het bepalen van het tijdvak van
52 weken worden tijdvakken van arbeidsongeschiktheid
samengeteld, indien zij elkaar met een onderbreking van
minder dan vier weken opvolgen.

Art. 5 Arbo-dienst
A
De verzekeringnemer dient aan Avéro Achmea een kopie
van het door hem gesloten contract met een Arbo-dienst
over te leggen.
B
Bij verandering van een Arbo-dienst en/of bij wijziging
van het contract dient de verzekeringnemer dit terstond te
melden aan Avéro Achmea.
C
De tussen de verzekeringnemer en de Arbo-dienst
overeengekomen werkzaamheden dienen tenminste te
omvatten verzuimregistratie, verzuimcontrole en verzuimbegeleiding door de Arbo-dienst. Deze werkzaamheden
dienen ook feitelijk te worden uitgevoerd.
D
Tot de taken van de Arbo-dienst behoort tevens de
verstrekking van gegevens aan Avéro Achmea conform de
tussen het Verbond van Verzekeraars en de Brancheorganisatie Arbo-diensten overeengekomen standaard.
E
Geen recht op uitkering bestaat indien de Arbo-dienst de
overeengekomen werkzaamheden niet of niet
tijdig is nagekomen resp. de gegevens als bedoeld in
artikel 5 lid D niet, niet tijdig of onvolledig verstrekt, en
daardoor de belangen van Avéro Achmea heeft geschaad.

Art. 3 Aanmelding en acceptatie
A
De verzekeringnemer is verplicht alle werknemers en de
bruto jaarloonsommen per werknemer aan te melden bij
Avéro Achmea. Onder bruto jaarloonsom wordt in het
kader van deze verzekering verstaan: het brutoloon waarvoor de sociale verzekeringen van uitgegaan wordt (bruto
SV-loon) en dat de verzekeringnemer in een verzekeringsjaar aan de van toepassing zijnde werknemers heeft
betaald. Het maximaal per medewerker te verzekeren
bedrag is € 100.000,- per jaar.
B
Avéro Achmea is verplicht de bruto jaarloonsom van het
werknemersbestand met een arbeidsovereenkomst voor
bepaalde/onbepaalde tijd, ter verzekering te accepteren,
met inachtneming van het in deze voorwaarden bepaalde.
C
De verzekeringnemer dient mutaties, verband houdende
met in- en uitdiensttredingen van verzekerden, de voor
deze verzekerden geldende verzekerde bedragen en de
met hen overeengekomen arbeidstijd, de eerste dag van
elk kwartaal schriftelijk aan Avéro Achmea door te geven.

Art. 6 Premievaststelling
A
Voor de verzekering wordt de premie voor alle verzekerde
bruto jaarlonen tezamen in rekening gebracht.
B
Premiewijzigingen door in- en uitdiensttredingen van
verzekerde werknemers zullen éénmaal per jaar na afloop
van het betreffende voorgaande kalenderjaar met verzekeringnemer worden na-verrekend.
C
De premie is tot aan de datum van de pensionering of
eerdere vrijwillige toetreding tot de VUT van enige
3
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werknemer, per jaar bij vooruitbetaling door de verzekeringnemer aan Avéro Achmea verschuldigd.
Voor het bestand van verzekerde bruto jaarlonen dient de
premie vanaf de datum van ingang van de verzekering tot
en met 31 december daaropvolgend door de verzekeringnemer aan Avéro Achmea te worden betaald, en daarna
telkens per 1 januari voor een termijn van 12 maanden.
Bij de aanvang van de overeenkomst betaalt de verzekeringnemer aan Avéro Achmea een voorschot op de verschuldigde premie over het desbetreffende (restant van
het lopende) kalenderjaar.
Bij de aanvang van ieder volgend kalenderjaar betaalt de
verzekeringnemer aan Avéro Achmea een voorlopig voorschot op de verschuldigde premie voor dat betreffende
kalenderjaar.
Het definitieve voorschot voor het volgend kalenderjaar en
de definitieve premie van het voorgaande kalenderjaar zal
worden vastgesteld op basis van de opgave als omschreven in artikel 4c.
In de vaststelling van het definitieve voorschot zal een
opgave van verzekeringnemer van de verwachte loonsom
van dat kalenderjaar worden meegenomen.
Na vaststelling van de definitieve premie van het voorgaande kalenderjaar zal op de door verzekeringnemer verschuldigde premie het in het voorgaande kalenderjaar in
rekening gebrachte voorschot in mindering worden
gebracht.
Het premiepercentage wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld
per premievervaldatum op basis van de gerealiseerde
verzuim- en schadecijfers over de voorgaande drie volle
verzekeringsjaren. Indien deze cijfers niet beschikbaar zijn,
wordt het premiepercentage vastgesteld op basis van
gemiddelde verzuim- en schadecijfers in de bedrijfstak,
waarbij Avéro Achmea zich het recht voorbehoudt een
premieopslag te rekenen.

Art. 7 Schadevaststelling en uitbetaling
A
Wanneer aan alle daartoe gestelde voorwaarden is voldaan, de arbeidsongeschiktheid van enig werknemer ten
genoegen van Avéro Achmea is gebleken en deze tenminste de overeengekomen eigen risicoperiode heeft voortgeduurd, zal Avéro Achmea, onverminderd het overige
gestelde in deze voorwaarden, met ingang van de dag
waarop de eigen risicoperiode is verstreken, zo spoedig
mogelijk overgaan tot uitkering aan de verzekeringnemer
van het in de polis bepaalde percentage van de laatst verdiende bruto jaarloonsom van de werknemer.
B
Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van de werknemer
bedraagt de loonschadevergoeding een dienovereenkomstig percentage van het overeengekomen percentage van
de bruto jaarloonsom.
C
Het recht op loonschadevergoeding wordt van dag tot dag
verkregen; bij volledige arbeidsongeschiktheid bedraagt
de loonschadevergoeding per dag 1/261ste gedeelte van
het voor de betreffende werknemer verzekerde bruto
jaarloonsom.
D
Verhogingen van de verzekerde bruto jaarloonsom, anders
dan salarisverhogingen overeenkomstig de voor de
verzekeringnemer en de werknemer geldende CAO en verhogingen in het kader van het Wettelijk Minimumloon, die
plaatsvinden na de eerste dag van ziekte, worden niet
opgenomen in de berekening van de loonschade.
E
Ieder recht van de verzekeringnemer ten opzichte van
Avéro Achmea terzake een vordering vervalt na het verstrijken van een periode van één jaar nadat Avéro Achmea
haar standpunt bekend heeft gemaakt, tenzij de verzekeringnemer binnen dit jaar schriftelijk bezwaar aantekent
tegen het standpunt van Avéro Achmea.
Art. 8 Melding van arbeidsongeschiktheid, herstel, alsmede
controle
A
Uiterlijk op de tweede dag waarop een werknemer wegens
arbeidsongeschiktheid niet heeft gewerkt, meldt de verzekeringnemer de arbeidsongeschiktheid aan de Arbodienst.
B
Uiterlijk op de tweede dag waarop de werknemer weer
arbeidsgeschikt is, meldt de verzekeringnemer dit aan de
Arbo-dienst.
C
De verzekeringnemer is gehouden de registratie van het
ziekteverzuim en de verzuimbegeleiding over te dragen
aan de Arbo-dienst.
Art. 9 Verplichtingen van de verzekeringnemer bij arbeidsongeschiktheid
A
Verplichtingen van de verzekeringnemer bij arbeidsongeschiktheid.

B

De verzekeringnemer is verplicht:
1. binnen het kader van zijn mogelijkheden al het nodige te
doen teneinde te bewerkstelligen dat een werknemer,
voor wie Avéro Achmea een uitkering verricht, kan terugkeren in het arbeidsproces en erop toe te zien dat de
werknemer alles nalaat wat zijn reïntegratie zou kunnen
vertragen of verhinderen;
2. binnen het kader van zijn mogelijkheden al het nodige te
doen, teneinde te bewerkstelligen dat de werknemer
medewerking verleent aan het reïntegratieproces;
3. in ieder geval zijn wettelijke verplichtingen na te komen,
zoals bijvoorbeeld de 13e weeksmelding bij het UWV, het
inschakelen van een Arbo-dienst, het aanleggen van een
reïntegratiedossier, het aanbieden van passende arbeid of
het helpen bij het vinden van passend werk bij een andere
werkgever.
Passende arbeid is die arbeid die, naar het oordeel van de
Arbo-dienst, voor de krachten en bekwaamheid van de
werknemer geschikt is;
4. in het geval van een geschil met de werknemer over de
mate van arbeidsongeschiktheid of de mogelijkheden tot
reïntegratie, een second opinion aan te vragen bij het
UWV;
5. zorg te dragen voor aanlevering van de gegevens die voor
de schadebehandeling noodzakelijk worden geacht binnen
de daartoe door Avéro Achmea gestelde termijn;
6. Avéro Achmea in de gelegenheid te stellen te controleren
of de verzekeringnemer tijdig, de wettelijke geregelde
acties heeft ondernomen met betrekking tot:
- de tijdige ziekmelding bij de Arbo-dienst;
- reïntegratieadvies Arbo-dienst;
- opstellen van een Plan van Aanpak;
- inschakeling van een case-manager.
Het niet nakomen van een in deze voorwaarden genoemde
verplichting en/of het niet volledig naar en/of waarheid
verstrekken van inlichtingen en gegevens heeft verlies van
het recht op loonschadevergoeding tot gevolg.

Art. 10 Overlijdensuitkering
A
Bij overlijden van een werknemer, wordt een overlijdensuitkering ter hoogte van een maandsalaris uitgekeerd, berekend op de in artikel 7 omschreven wijze.
Aanspraak op deze uitkering hebben de nabestaanden van
de overleden werknemer, die:
1. ziekengeld ontving tot het moment van overlijden;
2. in verband met het doormaken van wachtdagen nog geen
ziekengeld ontving;
3. plotseling zonder voorafgaande ziekteperiode is overleden;
4. geen ziekengeld ontving omdat hij in de maand van
overlijden de 65-jarige leeftijd zou bereiken.
B
Er wordt een overlijdensuitkering uitbetaald:
1. aan de echtgenoot met wie de overledene samenleefde of
aan de niet gehuwde persoon van verschillend of gelijk
geslacht, met wie de overledene duurzaam een gezamenlijke huishouding voerde, niet zijnde een bloedverwant in
de eerste of tweede graad (ouder-kind, broer-zus,
grootouder-kleinkind);
2. bij ontstentenis van de onder 1 bedoelde persoon, aan de
minderjarige natuurlijke of wettige kinderen;
3. bij ontstentenis van de onder 1 en 2 bedoelde personen,
aan degene(n) ten aanzien van wie de overledene grotendeels in de kosten van bestaan voorzag en met wie de
overledene in gezinsverband samenleefde.
C
Indien er geen nabestaanden zijn als hierboven onder 1, 2
en 3 bedoeld, is Avéro Achmea bevoegd om een slotuitkering te betalen aan degenen, die daarvoor naar het oordeel
van Avéro Achmea het meest in aanmerking komen. Dit
geldt alleen voor gevallen waarin de overledene reeds
ziekengeld ontving. Een dergelijke slotuitkering bestaat uit
de resterende weekdagen in de maand van overlijden.
Aanvragen voor uitbetaling van deze slotuitkering moeten
binnen zes maanden na het overlijden worden ingediend.
Art. 11 Einde van de loonschadevergoeding
Onverminderd het overige gestelde in deze voorwaarden
eindigt de loonschadevergoeding:
A
op de dag waarop de werknemer niet meer arbeidsongeschikt is;
B
op de dag waarop een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd afloopt;
C
op de dag waarop de dienstbetrekking van de werknemer
bij de verzekeringnemer wordt verbroken;
D
op de eerste dag van de maand waarin de werknemer de
65-jarige leeftijd bereikt;
E
op de dag volgend op de dag van overlijden van de
werknemer;
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op de dag waarop de werknemer vrijwillig toetreedt tot
een (deeltijd) VUT-regeling;
aanspraak kan worden gemaakt op een uitkering krachtens de WAO, die gebaseerd is op een arbeidsongeschiktheidspercentage van 80% of meer;
vier weken nadat de werknemer het werk (gedeeltelijk)
heeft hervat op therapeutische basis; van deze termijn kan
alleen worden afgeweken na voorafgaande schriftelijke
toestemming van Avéro Achmea;
op de dag waarop verzekeringnemer en de werknemer
overeenkomen dat de arbeidsovereenkomst zal worden
beëindigd;
op de dag dat:
de verzekeringnemer een verzoekschrift indient bij de
kantonrechter om de arbeidsovereenkomst met de
werknemer te kunnen beëindigen;
de verzekeringnemer voor de werknemer een ontslagaanvraag indient bij de Regionaal Directeur voor de
Arbeidsvoorziening;
de verzekeringnemer de werknemer schorst;
een arbeidsconflict tussen verzekeringnemer en werknemer manifest wordt, bijvoorbeeld door publicaties in de
pers;
tenzij verzekeringnemer aantoont dat de non-activiteit van
de werknemer uitsluitend is veroorzaakt door arbeidsongeschiktheid op medische en objectiveerbare gronden.

B

C

Art. 12 Bijzondere uitsluitingen
A
Naast de in de algemene voorwaarden genoemde
uitsluitingen bestaat evenmin recht op loonschadevergoeding of overlijdensuitkering indien:
1. de arbeidsongeschiktheid reeds bestond bij de aanvang
van de verzekering en/of de aanvang van het dienstverband;
2. de arbeidsongeschikte werknemer zonder deugdelijke
grond nalaat gevolg te geven aan een verzoek van de
Arbo-dienst om te verschijnen voor een geneeskundig
onderzoek en inlichtingen te verstrekken;
3. de arbeidsongeschikte werknemer niet binnen een redelijke termijn geneeskundige hulp inroept en/of niet gedurende het verloop van de ziekte onder behandeling
blijft;
4. de arbeidsongeschikte werknemer de voorschriften van de
behandelende geneeskundige niet opvolgt of zich gedurende de arbeidsongeschiktheid schuldig maakt aan
gedragingen die de genezing belemmeren of vertragen;
5. de werknemer zonder deugdelijke grond weigert om passende arbeid te verrichten, waartoe de Arbo-dienst
de werknemer in staat acht;
6. aanspraak kan worden gemaakt op een uitkering krachtens de Ziektewet, daaronder begrepen een uitkering
wegens zwangerschap of bevalling;
7. aanspraak kan worden gemaakt op een uitkering krachtens de WAO, die gebaseerd is op een arbeidsongeschiktheidspercentage van 80% of meer;
8. de loondoorbetalingplicht van de verzekeringnemer is
beëindigd danwel is verlengd in het kader van de Wet
Verbetering Poortwachter;
9. gedurende de periode van verlof uit hoofde van de Wet
Arbeid en Zorg.
Art. 13 Wijziging van premie en/of voorwaarden
In aanvulling op de in de algemene voorwaarden onder
artikel 6 lid B vermelde kan de verzekeringnemer eveneens niet van de mogelijkheid tot opzegging van de verzekering gebruik maken indien de wijziging van de premie
voortvloeit uit een jaarlijkse premieaanpassing als bedoeld
in het hiervoor genoemde artikel 6 "Premievaststelling"
van deze verzekering, tenzij de verhoging het percentage
van 25% overschrijdt.
Art. 14 Bijzondere voorwaarden VerzuimAlert
Indien op de polis in het kader van VerzuimAlert "Arbodienstverlening" is aangetekend gelden in tegenstelling tot
wat in de voorwaarden Ziekteverzuimverzekering
Conventioneel dienaangaande is vermeld met betrekking
tot de vaststelling door Avéro Achmea van loonschade en
uitbetaling daarvan, de volgende bepalingen:
A
Indien aanspraak gemaakt kan worden op een uitkering
krachtens deze verzekering zal betaling van de loonschade achteraf per maand plaatsvinden, tenzij sprake is van
een vordering van Avéro Achmea waarvan de betalingstermijn is verstreken. De berekening van de loonschade
geschiedt op basis van de meest recente door verzekeringnemer aan Avéro Achmea opgegeven salarisgegevens
voorafgaande aan de arbeidsongeschiktheid.
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De uitkering zal zijn gebaseerd op de periodieke door de
Arbo-dienst verstrekte gegevens als vermeld in artikel 5
lid D van deze voorwaarden. Bij de berekening van de
loonschadevergoeding wordt op de verzuimperiode de
voor deze verzekering van toepassing zijnde eigen risicoperiode in mindering gebracht.
De verzekeringnemer is verplicht elke vaststelling van de
uitkering van de loonschade op fouten te controleren en
eventuele onjuistheden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
binnen 14 dagen aan Avéro Achmea te melden. Onder
fouten kan worden verstaan: vermelding van een onbekende werknemer, onjuiste ziekteperioden, een werknemer die
recht heeft op een uitkering ZW, WAO of waarvan op
grond van de wet REA of andere wet- of regelgeving enigerlei uitkering wordt verstrekt.
Indien een uitkering verlaagd of beëindigd wordt dan is
verzekeringnemer verplicht het teveel ontvangen bedrag
binnen een maand na bekendwording hiervan aan Avéro
Achmea terug te betalen.

Hoofdstuk 3
Ziekteverzuimverzekering Stop-Loss
Aan deze verzekering kunnen, met inachtneming van de algemene
voorwaarden, rechten worden ontleend mits "Ziekteverzuimverzekering Stop-Loss" is vermeld op het polisblad.
Inhoudsopgave
Art. 1 Strekking van de verzekering
Art. 2 Verzekerde loonschaden
Art. 3 Aanmelding en acceptatie
Art. 4 Opgaven van de verzekeringnemer
Art. 5 Deskundige dienst
Art. 6 Premievaststelling en eigen behoud
Art. 7 Schadevaststelling en uitbetaling
Art. 8 Melding van arbeidsongeschiktheid, herstel alsmede
controle
Art. 9 Verplichtingen van de verzekeringnemer bij arbeidsongeschiktheid
Art. 10 Overlijdensuitkering
Art. 11 Einde van de loonschadevergoeding
Art. 12 Bijzondere uitsluitingen
Art. 13 Wijziging van premie en/of voorwaarden
Art. 14 Bijzondere voorwaarden VerzuimAlert
Art. 1 Strekking van de verzekering
De verzekering heeft ten doel loonschadevergoeding te
verlenen aan verzekeringnemer bij arbeidsongeschiktheid
van de werknemer gedurende het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid, indien en voor zover deze loonschadevergoedingen het deel (het eigen behoud) dat voor rekening
van verzekeringnemer blijft te boven gaan met inachtneming van het bepaalde in deze voorwaarden.
In het kader van deze verzekering is arbeidsongeschiktheid aanwezig indien de werknemer door ongeval, ziekte
of gebrek niet in staat is de tussen hem en de werkgever
overeengekomen arbeid te verrichten.
Van arbeidsongeschiktheid is geen sprake indien de
werknemer niet bereid is de overeengekomen arbeid,
waartoe hij door de arts van de Arbo-dienst in staat wordt
geacht, te verrichten, of de werkgever de werknemer niet
in staat stelt de overeengekomen arbeid te verrichten.
Art. 2 Verzekerde loonschaden
A
Indien het totaal van de loonschade in een verzekeringsjaar meer bedraagt dan het vastgestelde eigen behoud, zal
Avéro Achmea zo spoedig mogelijk nadat de benodigde
gegevens door haar zijn ontvangen, de omvang van de
loonschadevergoeding vaststellen.
B
De periode waarover aan verzekeringnemer bij arbeidsongeschiktheid van een werknemer loonschadevergoeding
kan worden verstrekt, beslaat ten hoogste 52 weken, te
rekenen vanaf de eerste werkdag waarop wegens arbeidsongeschiktheid niet is gewerkt of waarop het werk tijdens
werktijd is gestaakt.
Art. 3 Aanmelding en acceptatie
A
De verzekeringnemer is verplicht alle werknemers en de
bruto jaarloonsommen per werknemer aan te melden bij
Avéro Achmea. Onder bruto jaarloonsom wordt in het
kader van deze verzekering verstaan: het brutoloon
waar voor de sociale verzekeringen van uitgegaan wordt
(bruto SV-loon) en dat de verzekeringnemer in een
verzekeringsjaar aan de van toepassing zijnde werknemers
heeft betaald.
Het maximaal per werknemer te verzekeren bedrag is
€ 100.000,- per jaar.
B
Avéro Achmea is verplicht de bruto jaarloonsom van het
werknemersbestand met een arbeidsovereenkomst voor
bepaalde/onbepaalde tijd, ter verzekering te accepteren,
met inachtneming van het in deze voorwaarden bepaalde.
C
De verzekeringnemer dient mutaties, verband houdende
met in- en uitdiensttredingen van verzekerden, de voor
deze verzekerden geldende verzekerde bedragen en de
met hen overeengekomen arbeidstijd, de eerste dag van
elk kwartaal schriftelijk aan Avéro Achmea door te geven.
Art. 4 Opgaven van de verzekeringnemer
A
De verzekeringnemer bewerkstelligt dat Avéro Achmea of
de derde die Avéro Achmea heeft aangewezen na afloop
van ieder verzekeringsjaar een opgave ontvangt van:
1. het totale bedrag van het verzekerd loon over het afgelopen verzekeringsjaar. Bij deze opgave dienen -ter specificatie- de verzamelloonstaten te worden gevoegd;
2. het verzekerd loon dat verzekeringnemer bij arbeidsonge-

B

C
D

schiktheid, op grond van de loondoorbetalingsplicht gebaseerd op het Burgerlijk Wetboek en hetgeen daaromtrent
in de arbeidsovereenkomst is bepaald, over het afgelopen
verzekeringsjaar heeft uitbetaald met inbegrip van de verplichting tot loondoorbetaling aan nagelaten betrekkingen
van de werknemer.
Voor de toepassing van deze verzekering wordt de
loondoorbetalingsplicht geacht betrekking te hebben op
de verzekerde bruto jaarloonsom.
De verzekeringnemer laat desgevraagd zijn onder artikel 4
lid A bedoelde opgave controleren door een Registeraccountant, en zendt de -gewaarmerkte- uitslag van deze
controle aan Avéro Achmea.
De onder A bedoelde opgave dient uiterlijk binnen een
maand na afloop van het verzekeringsjaar in het bezit te
zijn van Avéro Achmea of de derde die Avéro Achmea
heeft aangewezen.
De verzekeringnemer verstrekt Avéro Achmea de wettelijk
verplichte Risico Inventarisatie en Evaluatie ter inzage,
indien Avéro Achmea daarom verzoekt.
Indien een van de hierboven genoemde
verplichtingen met betrekking tot het verstrekken van
inlichtingen en gegevens niet wordt nagekomen wordt verzekeringnemer eerst in de gelegenheid gesteld alsnog aan
de betreffende verplichting te voldoen waarbij Avéro
Achmea een termijn stelt van 1 maand waarbinnen de verzekeringnemer aan de verplichting dient te voldoen. Indien
verzekeringnemer na afloop van de hierboven genoemde
termijn van 1 maand niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan heeft dat verlies van het recht op loonschadevergoeding en opschorting van de dekking van de verzekering tot
gevolg. De opschorting vindt plaats ingaande op een door
Avéro Achmea te bepalen tijdstip, onverminderd de verplichting van verzekeringnemer tot betaling van de premie.
De dekking van de verzekering wordt weer van kracht op
de dag volgende op de dag dat Avéro Achmea de betreffende inlichtingen en gegevens heeft ontvangen en Avéro
Achmea heeft aangegeven dat de ontvangen gegevens en
inlichtingen voldoende zijn.

Art. 5 Arbo-dienst
A
De verzekeringnemer dient aan Avéro Achmea een kopie
van het door hem gesloten contract met een Arbo-dienst
dienst over te leggen.
B
Bij verandering van Arbo-dienst en/of wijziging van het
contract dient de verzekeringnemer dit terstond te melden
aan Avéro Achmea.
C
De tussen de verzekeringnemer en de Arbo-dienst overeengekomen werkzaamheden dienen tenminste te omvatten verzuimregistratie, verzuimcontrole en verzuimbegeleiding door de Arbo-dienst. Deze werkzaamheden dienen
ook feitelijk te worden uitgevoerd.
D
Tot de taken van de Arbo-dienst behoort tevens de verstrekking van gegevens aan Avéro Achmea conform de
tussen het Verbond van Verzekeraars en de
Brancheorganisatie Arbo-diensten overeengekomen standaard.
E
Geen recht op uitkering bestaat indien de Arbo-dienst de
overeengekomen werkzaamheden niet of niet tijdig is nagekomen resp. de gegevens als bedoeld in artikel 5 lid D
niet, niet tijdig of onvolledig verstrekt en daardoor de
belangen van Avéro Achmea heeft geschaad.
Art. 6 Premievaststelling en eigen behoud
A
Bij de aanvang van de overeenkomst betaalt de verzekeringnemer aan Avéro Achmea een voorschot op de
verschuldigde premie over het desbetreffende (restant van
het lopende) kalenderjaar en wordt tevens een voorlopig
eigen behoud vastgesteld voor dat kalenderjaar.
Bij aanvang van het nieuwe kalenderjaar (per premievervaldatum) wordt na ontvangst van de onder artikel 4 lid A
omschreven gegevens de definitief verschuldigde premie
en het definitieve eigen behoud van het voorgaande kalenderjaar vastgesteld.
Deze definitieve vaststelling en verrekening geschiedt op
basis van de door de verzekeringnemer gerealiseerde verzuim- en schadecijfers over de voorgaande drie volle jaren.
Indien deze cijfers niet beschikbaar zijn, worden het definitieve premiepercentage en het definitief geldende eigen
behoud vastgesteld op basis van de gemiddelde verzuimen schadecijfers in de bedrijfstak, waarbij Avéro Achmea
het recht voorbehoudt een premieopslag te rekenen.
Tevens wordt bij aanvang van het nieuwe kalenderjaar op
basis van de hierboven op grond van artikel 4 lid A
bedoelde gegevens een voorlopig eigen behoud en het
voorschot op de verschuldige premie voor dat nieuwe
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D

E

kalenderjaar vastgesteld. Het voorschot wordt door Avéro
Achmea aan verzekeringnemer in rekening gebracht.
Voor de verzekering wordt de premie voor alle verzekerde
bruto jaarlonen tezamen in rekening gebracht.
Premiewijzigingen door in- en uitdiensttredingen van
verzekerde werknemers zullen éénmaal per jaar na afloop
van het betreffende voorgaande kalenderjaar met verzekeringnemer worden na-verrekend.
De premie is tot aan de datum van de pensionering of
eerdere vrijwillige toetreding tot de VUT van enige werknemer, per jaar bij vooruitbetaling door de verzekeringnemer
aan Avéro Achmea verschuldigd.
Voor het bestand van verzekerde bruto jaarlonen dient de
premie vanaf de datum van ingang van de verzekering tot
en met 31 december daaropvolgend door de verzekeringnemer aan Avéro Achmea te worden betaald, en daarna
telkens per 1 januari voor een termijn van 12 maanden.

B

Art. 7 Schadevaststelling en uitbetaling
A
Na afloop van het verzekeringsjaar wordt na ontvangst van
de in artikel 4 lid A omschreven gegevens de omvang van
de definitieve loonschadevergoeding over het verzekeringsjaar vastgesteld. Het bij aanvang van het verzekeringsjaar bepaalde definitieve eigen behoud moet in relatie
worden gezien met de hierbij opgegeven loonsom.
Wijzigingen in de bruto jaarloonsom die zich tijdens het
verzekeringsjaar voordoen, zijn direct van invloed op het
definitief vastgestelde eigen behoud. Bij een toename van
de bruto jaarloonsom neemt het eigen behoud recht evenredig toe. Bij een daling van de bruto jaarloonsom wordt
het eigen behoud naar evenredigheid verminderd.
B
Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van de werknemer
bedraagt de loonschadevergoeding een overeenkomstig
percentage van het overeengekomen percentage van
de bruto jaarloonsom.
C
Het recht op loonschadevergoeding wordt van dag tot dag
verkregen; bij volledige arbeidsongeschiktheid bedraagt
de loonschadevergoeding per dag 1/261ste gedeelte van
het voor de betreffende werknemer verzekerde bruto
jaarloonsom
D
Verhogingen van de verzekerde bruto jaarloonsom, anders
dan salarisverhogingen overeenkomstig de voor de
verzekeringnemer en de werknemer geldende CAO en verhogingen in het kader van het Wettelijk Minimumloon, die
plaatsvinden na de eerste dag van ziekte, worden niet
opgenomen in de berekening van de loonschade.
E
Ieder recht van de verzekeringnemer ten opzichte van
Avéro Achmea terzake een vordering vervalt na het
verstrijken van een periode van één jaar nadat Avéro
Achmea diens standpunt bekend heeft gemaakt, tenzij de
verzekeringnemer binnen dit jaar Avéro Achmea schriftelijke kenbaar heeft gemaakt het niet eens te zijn met het
door Avéro Achmea ingenomen standpunt.

werknemer geschikt is;
4. in het geval van een geschil met de werknemer over de
mate van arbeidsongeschiktheid of de mogelijkheden tot
reïntegratie, een second opinion aan te vragen bij het
UWV;
5. zorg te dragen voor aanlevering van de gegevens die voor
de schadebehandeling noodzakelijk worden geacht binnen
de daartoe door Avéro Achmea gestelde termijn;
6. Avéro Achmea in de gelegenheid te stellen te controleren
of de verzekeringnemer tijdig, de wettelijke geregelde
acties heeft ondernomen met betrekking tot:
- de tijdige ziekmelding bij de Arbo-dienst;
- reïntegratieadvies Arbo-dienst;
- opstellen van een Plan van Aanpak;
- inschakeling van een case-manager.
Het niet nakomen van een in deze voorwaarden genoemde verplichting en/of het niet volledig naar en/of waarheid
verstrekken van inlichtingen en gegevens heeft verlies van
het recht op loonschadevergoeding tot gevolg.

Art. 10 Overlijdensuitkering
A
Bij overlijden van een werknemer, wordt een overlijdensuitkering ter hoogte van een maandsalaris uitgekeerd,
berekend op de in artikel 7 "schadevaststelling en uitbetaling" omschreven wijze.
Aanspraak op deze uitkering hebben de nabestaanden
van de overleden werknemer die:
1. ziekengeld ontving tot het moment van overlijden;
2. plotseling zonder voorafgaande ziekteperiode is overleden;
3. geen ziekengeld ontving omdat hij in de maand van
overlijden de 65-jarige leeftijd zou bereiken.
B
Er wordt een overlijdensuitkering uitbetaald:
1. aan de echtgenoot met wie de overledene samenleefde of
aan de niet gehuwde persoon van verschillend of gelijk
geslacht, met wie de overledene duurzaam een gezamenlijke huishouding voerde, niet zijnde een bloedverwant in
de eerste of tweede graad (ouder-kind, broer-zus,
grootouder-kleinkind);
2. bij ontstentenis van de onder 1 bedoelde persoon, aan de
minderjarige natuurlijke of wettige kinderen;
3. bij ontstentenis van de onder 1 en 2 bedoelde personen,
aan degene(n) ten aanzien van wie de overledene grotendeels in de kosten van bestaan voorzag en met wie de
overledene in gezinsverband samenleefde.
C
Indien er geen nabestaanden zijn als hierboven onder 1, 2
en 3 bedoeld, is Avéro Achmea bevoegd om een slotuitkering te betalen aan degenen, die daarvoor naar het oordeel
van Avéro Achmea het meest in aanmerking komen. Dit
geldt alleen voor gevallen waarin de overledene reeds
ziekengeld ontving. Een dergelijke slotuitkering bestaat uit
de resterende weekdagen in de maand van overlijden.
Aanvragen voor uitbetaling van deze slotuitkering moeten
binnen zes maanden na het overlijden worden ingediend.

Art. 8 Melding van arbeidsongeschiktheid, herstel alsmede
controle
A
De verzekeringnemer is gehouden de registratie van het
ziekteverzuim en de verzuimbegeleiding over te dragen
aan de Arbo-dienst.
B
De verzekeringnemer is gehouden eens per kwartaal aan
Avéro Achmea een door de Arbo-dienst gewaarmerkte
opgave van de ontwikkeling van het ziekteverzuim te verschaffen of door de Arbo-dienst te doen verschaffen, volgens de aan de verzekeringnemer kenbaar gemaakte specificaties.

Art. 11 Einde van de loonschadevergoeding
Onverminderd het overige gestelde in deze voorwaarden
eindigt de loonschadevergoeding:
A
op de dag waarop de werknemer niet meer arbeidsongeschikt is;
B
op de dag waarop een arbeidsovereenkomst voor
bepaalde tijd afloopt;
C
op de dag waarop de dienstbetrekking van de werknemer
bij de verzekeringnemer wordt verbroken;
D
op de eerste dag van de maand waarin de werknemer de
65-jarige leeftijd bereikt;
E
op de dag volgend op de dag van overlijden van de
werknemer;
F
op de dag waarop de werknemer vrijwillig toetreedt tot
een (deeltijd) VUT-regeling;
G
aanspraak kan worden gemaakt op een uitkering krachtens de WAO, die gebaseerd is op een arbeidsongeschiktheidspercentage van 80% of meer;
H
vier weken nadat de werknemer het werk (gedeeltelijk)
heeft hervat op therapeutische basis; van deze termijn kan
alleen worden afgeweken na voorafgaande schriftelijke
toestemming van Avéro Achmea;
I
op de dag waarop verzekeringnemer en de werknemer
overeenkomen dat de arbeidsovereenkomst zal worden
beëindigd;
J
op de dag dat:
1. de verzekeringnemer een verzoekschrift indient bij de
kantonrechter om de arbeidsovereenkomst met de
werknemer te kunnen beëindigen;
2. de verzekeringnemer voor de werknemer een ontslagaanvraag indient bij de Regionaal Directeur voor de

Art. 9 Verplichtingen van de verzekeringnemer bij arbeidsongeschiktheid
A
De verzekeringnemer is verplicht:
1. binnen het kader van zijn mogelijkheden al het nodige te
doen teneinde te bewerkstelligen dat een werknemer,
voor wie Avéro Achmea een uitkering verricht, kan terugkeren in het arbeidsproces en erop toe te zien dat de
werknemer alles nalaat wat zijn reïntegratie zou kunnen
vertragen of verhinderen;
2. binnen het kader van zijn mogelijkheden al het nodige te
doen, teneinde te bewerkstelligen dat de werknemer
medewerking verleent aan het reïntegratieproces;
3. in ieder geval zijn wettelijke verplichtingen na te komen,
zoals bijvoorbeeld de 13e weeksmelding bij het UWV, het
inschakelen van een Arbo-dienst, het aanleggen van een
reïntegratiedossier, het aanbieden van passende arbeid of
het helpen bij het vinden van passend werk bij een andere
werkgever.
Passende arbeid is die arbeid die, naar het oordeel van de
Arbo-dienst, voor de krachten en bekwaamheid van de
7

Arbeidsvoorziening;
3. de verzekeringnemer de werknemer schorst;
4. een arbeidsconflict tussen verzekeringnemer en
werknemer manifest wordt, bijvoorbeeld door publicaties
in de pers;
tenzij verzekeringnemer aantoont dat de non-activiteit van
de werknemer uitsluitend is veroorzaakt door arbeidsongeschiktheid op medische en objectiveerbare gronden.

C

Art. 12 Bijzondere uitsluitingen
A
Naast de in de algemene voorwaarden genoemde uitsluitingen bestaat evenmin recht op loonschadevergoeding of
overlijdensuitkering indien:
1. de arbeidsongeschiktheid reeds bestond bij de aanvang
van de verzekering en/of de aanvang van het dienstverband;
2. de arbeidsongeschikte werknemer zonder deugdelijke
grond nalaat gevolg te geven aan een verzoek van de
deskundige dienst om te verschijnen voor een geneeskundig onderzoek, inlichtingen te verstrekken of de werknemer nalaat een geneeskundig onderzoek anderszins door
toedoen van de arbeidsongeschikte werknemer niet kan
plaatsvinden;
3. de arbeidsongeschikte werknemer niet binnen een redelijke termijn geneeskundige hulp inroept en/of niet gedurende het verloop van de ziekte onder behandeling
blijft;
4. de arbeidsongeschikte werknemer de voorschriften van de
behandelende geneeskundige niet opvolgt of zich
gedurende de arbeidsongeschiktheid schuldig maakt aan
gedragingen die de genezing belemmeren of vertragen;
5. de werknemer zonder deugdelijke grond weigert om
passende arbeid te verrichten, waartoe de deskundige
dienst de werknemer in staat acht;
6. aanspraak kan worden gemaakt op een uitkering krachtens de Ziektewet, daaronder begrepen een uitkering;
wegens zwangerschap of bevalling;
7. aanspraak kan worden gemaakt op een uitkering krachtens de WAO, die gebaseerd is op een arbeidsongeschiktheidspercentage van 80% of meer;
8. de loondoorbetalingplicht van de verzekeringnemer is
beëindigd danwel is verlengd in het kader van de Wet
Verbetering Poortwachter;
9. gedurende de periode van verlof uit hoofde van de Wet
Arbeid en Zorg.
Art. 13 Wijziging van premie en/of voorwaarden
In aanvulling op de in de algemene voorwaarden onder
artikel 6 lid B vermelde kan de verzekeringnemer eveneens
niet van de mogelijkheid tot opzegging van de verzekering
gebruik maken indien de wijziging van de premie en het
eigen behoud voortvloeit uit een jaarlijkse aanpassing als
bedoeld in het hiervoor genoemde artikel 6 "Premievaststelling en eigen behoud" van deze verzekering, tenzij de
verhoging het percentage van 25% overschrijdt.
Art. 14 Bijzondere voorwaarden VerzuimAlert
Indien op de polis in het kader van VerzuimAlert "Arbodienstverlening" is aangetekend gelden in tegenstelling tot
wat in de voorwaarden Ziekteverzuimverzekering StopLoss dienaangaande is vermeld met betrekking tot de
vaststelling door Avéro Achmea van loonschade en uitbetaling daarvan, de volgende bepalingen:
A
Indien aanspraak gemaakt kan worden op een uitkering
krachtens deze verzekering zal betaling van de loonschade achteraf per maand plaatsvinden, tenzij sprake is van
een vordering van Avéro Achmea waarvan de betalingstermijn is verstreken. De berekening van de loonschade
geschiedt op basis van de meest recente door verzekeringnemer aan Avéro Achmea opgegeven salarisgegevens
voorafgaande aan de arbeidsongeschiktheid.
De uitkering zal zijn gebaseerd op de periodieke door de
Arbo-dienst verstrekte gegevens als vermeld in artikel 5
lid D van deze voorwaarden. Op de vastgestelde loonschade wordt het voor deze verzekering van toepassing
zijnde voorlopige eigen behoud in mindering gebracht. Bij
de vaststelling van het definitieve eigen behoud na afloop
van het kalenderjaar, conform artikel 6 van deze voorwaarden, zal een eventueel verschil door Avéro Achmea
met verzekeringnemer worden verrekend.
B
De verzekeringnemer is verplicht elke vaststelling van de
uitkering van de loonschade op fouten te controleren en
eventuele onjuistheden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
binnen 14 dagen aan Avéro Achmea te melden. Onder
fouten kan worden verstaan: vermelding van een onbekende werknemer, onjuiste ziekteperioden, een werknemer die
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recht heeft op een uitkering ZW, WAO of waarvan op
grond van de wet REA of andere wet- of regelgeving enigerlei uitkering wordt verstrekt.
Indien een uitkering verlaagd of beëindigd wordt dan is
verzekeringnemer verplicht het teveel ontvangen bedrag
binnen een maand na bekendwording hiervan aan Avéro
Achmea terug te betalen.

Hoofdstuk 4
VerzuimAlert

B

Inhoudsopgave:
Art. 1 Van toepassing zijnde documenten VerzuimAlert
Art. 2 Aanvang en einde van VerzuimAlert
Art. 3 Aanspraak op diensten
Art. 4 Omvang van de dienstverlening
Art. 5 Aanspraak op verhaalsrechtsbijstand
Algemene inleiding:
VerzuimAlert bestaat uit de volgende modules.
dienstenmodule, t.w.:
- Arbo-dienstverlening;
- Plato (elektronisch berichtenverkeer);
verzekeringmodule, t.w.:
- Ziekteverzuimverzekering (conventioneel en Stop-Loss);
- Pemba kapitaalverzekering;
- WAO-aanvullingsverzekering;
- Excedentverzekering;
- Pemba Uitstapverzekering;
- Verhaalsrechtsbijstandverzekering.
Mits op het polisblad één of meer van de hierbovengenoemde
verzekeringen is aangetekend.

zullen door Avéro Achmea maandelijks achteraf namens
de Arbo Gak Groep b.v. in rekening worden gebracht.
Plato
Plato is het geheel van applicatieapparatuur, systeemprogrammatuur, procedures, apparatuur en andere hulpmiddelen om de overeengekomen dienstverlening mogelijk
te maken. De dienstverlening bestaat b.v. uit het verlenen
van toegang tot Plato voor het inzenden van meldingen,
gegevensverkeer en de ondersteuning van gebruikers bij
de toepassing van Plato.
Plato wordt geëxploiteerd door de C.A.T.O., samenwerkingspartner van Achmea.
Voor de inhoud en de specifieke voorwaarden van deze
dienstverlening wordt verwezen naar de bijlage van deze
voorwaarden "Algemene Werkgevers Voorwaarden Plato".

Verzekeringmodule
Art. 5 Verhaalsrechtsbijstand
Naast de hiervoor genoemde diensten kan verzekeringnemer aanspraak maken op verhaalsrechtsbijstandverzekering. De inhoud en strekking van deze aanspraak worden
omschreven in hoofdstuk 10 van deze voorwaarden.
Aanspraak kan worden gemaakt ingaande de dag waarop
de dekking van de verzekering van Avéro Achmea is ingegaan. De algemene voorwaarden zijn op deze verhaalsrechtsbijstandverzekering van toepassing.

Art. 1 Van toepassing zijnde documenten
De volgende documenten (hierna te noemen "bijlage (n)")
maken integraal deel uit van deze voorwaarden:
- de door Avéro Achmea uitgebrachte offerte VerzuimAlert;
- de Aanvraag tot overeenkomst;
- de Overeenkomst;
- VerzuimAlert in de Praktijk (diensten en tarieven
VerzuimAlert);
- Voorwaarden Rubriekenpolis Inkomensverzekeringen van
Avéro Achmea;
- Algemene Voorwaarden Arbo Groep Gak b.v.;
- Algemene Werkgevers Voorwaarden Plato.
Art. 2 Aanvang en einde van VerzuimAlert
De contractsduur voor VerzuimAlert (hieronder begrepen
de verzekering, Arbo-dienstverlening en Plato) is 1 kalenderjaar vermeerderd met de periode in het lopende kalenderjaar gerekend vanaf de datum waarop de verzekering is
ingegaan. Deze overeenkomst wordt vanaf de contractvervaldatum telkens stilzwijgend met 1 jaar verlengd, tenzij
de werkgever of één of meerdere contractspartijen van
Achmea tenminste 3 maanden voor de contractsvervaldatum schriftelijk aan de andere partij heeft medegedeeld de
overeenkomst met ingang van de contractsvervaldatum te
beëindigen.
Dienstenmodules
Art. 3 Aanspraak op diensten
Mits op het polisblad is aangetekend " Arbo-dienstverlening" kan verzekeringnemer aanspraak maken op een
pakket van diensten. Dit pakket van diensten voorziet in
de doelstelling van verzekeringnemer om - in zijn hoedanigheid als werkgever- de arbeidsomstandigheden in zijn
organisatie te optimaliseren, het verzuim actief en adequaat te beheersen en de kosten van arbeidsongeschiktheid te beperken.
De diensten die worden verleend zijn omschreven in de
bijlage "VerzuimAlert in de Praktijk" en worden uitgevoerd
in samenhang met de verzekering van Avéro Achmea.
Avéro Achmea laat deze diensten uitvoeren door Achmea
contractspartijen.
Art. 4 Omvang van de dienstverlening
A
Arbo-dienstverlening
De Arbo-dienstverlening wordt uitgevoerd door de Arbo
Groep Gak b.v., onderdeel van Achmea.
Voor de aanspraken wordt verwezen naar de bijlagen van
deze polisvoorwaarden, "VerzuimAlert in de Praktijk" en
"Algemene Voorwaarden Arbo Groep Gak b.v.".
De bijdrage voor Arbo-dienstverlening.
Avéro Achmea brengt namens de Arbo Gak Groep de bijdrage die door de werkgever verschuldigd is voor de
Arbo-dienstverlening samen met de premie voor de verzekering in rekening aan de verzekeringnemer.
Avéro Achmea draagt na ontvangst van de betaling van de
bijdrage en premie door de verzekeringnemer deze bijdrage onmiddellijk af aan de Arbo Groep Gak b.v.
De door de Arbo Gak Groep b.v. verrichte diensten waarvoor door werkgever een separate bijdrage verschuldigd is
9

Hoofdstuk 5
Pemba kapitaalverzekering
Aan deze verzekering kunnen met inachtneming van de algemene
voorwaarden rechten worden ontleend mits "Pemba kapitaalverzekering" is vermeld op het polisblad.
Inhoudsopgave
Art. 1 Strekking van de verzekering
Art. 2 Aanspraak op uitkering
Art 3 Opgaven van de verzekeringnemer
Art. 4 Verplichtingen van de verzekeringnemer
Art. 5 Melding van arbeidsongeschiktheid, herstel en mutaties
van de arbeidsongeschiktheid
Art. 6 Verplichtingen van de verzekeringnemer bij arbeidsongeschiktheid
Art. 7 Premievaststelling
Art. 8 Uitbetaling
Art. 9 Recht op uitkering na beëindiging van de verzekering
Art. 10 Wijziging van premie en/of voorwaarden
Art. 1 Strekking van de verzekering
Deze verzekering voorziet in een uitkering van het op de
polis vermelde kapitaal aan de verzekeringnemer, indien
een (gewezen) werknemer, die op de eerste dag van
arbeidsongeschiktheid tot de verzekeringnemer in dienstbetrekking stond, recht heeft op een uitkering uit hoofde
van de WAO.
Het op de polis vermelde verzekerde bedrag per werknemer is berekend door Avéro Achmea op basis van de te
verwachte verhoging van de gedifferentieerde premie in
geval van arbeidsongeschiktheid van een werknemer en
de loonsom op het moment van het aangaan van de verzekering.
Als loonsom in het kader van deze verzekering dient te
worden beschouwd: de som van de individuele lonen van
de werknemers.
Dit kapitaal dient ter financiering van (een deel) van de
verhoging van de gedifferentieerde WAO-premie dan wel
van (een deel van) de extra kosten die de verzekeringnemer moet maken voor reïntegratie en vervanging van de
werknemer. Avéro Achmea stelt het maximum te verzekeren kapitaal vast.
Art. 2 Aanspraak op uitkering
A
Op grond van deze verzekering heeft de verzekeringnemer
recht op een uitkering voor de arbeidsongeschikte (gewezen) werknemer die op de eerste dag van arbeidsongeschiktheid bij de verzekeringnemer in dienstbetrekking
werkzaam was en voorzover overigens is voldaan aan de
bepalingen in dit artikel.
Onder arbeidsongeschiktheid wordt in het kader van deze
verzekering verstaan:
Arbeidsongeschiktheid in de zin van de WAO, zoals deze
wordt vastgesteld door het bevoegde UWV. De eerste dag
van arbeidsongeschiktheid is de eerste dag waarop de
werknemer wegens arbeidsongeschiktheid niet heeft
gewerkt of het werken tijdens de werktijd heeft gestaakt.
Hierbij geldt dat, indien periodes van arbeidsongeschiktheid elkaar met een onderbreking van minder dan 4 weken
opvolgen, deze als één periode worden beschouwd.
Onder arbeidsongeschiktheidspercentage wordt in het
kader van deze verzekering verstaan:
Het percentage van de WAO-uitkering dat hoort bij de
arbeidsongeschiktheidsklasse waarin de (gewezen) werknemer door het UWV is ingedeeld.
Het recht op uitkering ontstaat 2 jaar nadat het recht op
een arbeidsongeschiktheidsuitkering uit hoofde van de
WAO is ontstaan.
Voor de berekening van de uitkering geldt het laatst opgegeven loon voor de eerste ziektedag. Dit loon kan nooit
hoger zijn dan het geldende brutoloon voor de sociale verzekeringen als bedoeld in de Coördinatiewet Sociale
Verzekeringen, gemaximeerd op het maximumloon dat
voor de WAO in aanmerking wordt genomen.
B
De uitkering is voor iedere (gewezen) werknemer gelijk aan
het op de polis vermelde verzekerde kapitaal, dat gold op
de eerste dag van arbeidsongeschiktheid, vermenigvuldigd
met het gewogen gemiddelde arbeidsongeschiktheidspercentage.
C
Het gewogen gemiddelde arbeidsongeschiktheidspercentage is het gemiddelde van de arbeidsongeschiktheidspercentages die gedurende de eerste 5 jaar na ingang van de
WAO- uitkering gelden of hebben gegolden. Het gewogen
gemiddelde arbeidsongeschiktheidspercentage wordt

D

E

F

vastgesteld op het beoordelingsmoment, hieronder te verstaan: het moment waarop de uitkering ingevolge deze
verzekering wordt vastgesteld, gelegen 2 jaar nadat de
WAO-uitkering is ingegaan;
Het arbeidsongeschiktheidspercentage dat geldt op het
beoordelingsmoment wordt daarbij verondersteld ongewijzigd te blijven gedurende de daaropvolgende 3 jaar, met
dien verstande dat vanaf de 65- jarige leeftijd van de
(gewezen) werknemer het arbeidsongeschiktheidspercentage nul is.
Geen recht op uitkering bestaat voor de werknemer die
arbeidsongeschikt is en van wie de eerste dag van
arbeidsongeschiktheid is gelegen voor de ingangsdatum
dan wel na de einddatum van de verzekering, met inachtneming van lid E.
Indien een werknemer op de ingangsdatum van de verzekering dan wel bij indiensttreding, recht kan doen gelden
op een uitkering uit hoofde van de WAO, op basis van een
mate van arbeidsongeschiktheid van minder dan 80%,
heeft de verzekering uitsluitend betrekking op zijn arbeidsgeschiktheid.
De toename van de arbeidsongeschiktheid is niet verzekerd indien die is toe te rekenen aan de oorspronkelijke
oorzaak van de arbeidsongeschiktheid die op de ingangsdatum van de verzekering bestond.
Geen recht op uitkering bestaat voor de arbeidsongeschikte werknemer van wie de eerste dag van arbeidsongeschiktheid is gelegen binnen een termijn van 6 maanden
na de ingangsdatum van deze verzekering of bij indiensttreding na die ingangsdatum, 6 maanden na indiensttreding, terwijl de gezondheidstoestand van de werknemer bij
het aangaan van deze verzekering of bij indiensttreding
het intreden van arbeidsongeschiktheid kennelijk moest
doen verwachten; een en ander in overeenstemming met
het Besluit ongeschiktheid bij of kort na aanvang verzekering Ziektewet, van het Lisv van 12 november 1998.

Art. 3 Opgaven van de verzekeringnemer
A
De verzekeringnemer is verplicht iedere werknemer bij
indiensttreding aan te melden en mutaties in het personeelsbestand met opgave van de datum indienst- of uitdiensttreding, alsmede geboortedatum, geslacht en
beroep door te geven aan Avéro Achmea.
De verzekeringnemer is voorts verplicht aan het eind van
elk kalenderjaar een opgave te doen van de te verwachte
loonsom voor het daaropvolgende kalenderjaar. Avéro
Achmea berekent op basis van deze gegevens het te verzekeren kapitaal.
B
Bij stijging of daling van de loonsom gedurende de looptijd
van de overeenkomst kan Avéro Achmea op verzoek van
de verzekeringnemer een offerte uitbrengen om het verzekerde kapitaal aan te passen, indien blijkt dat de stijging of
daling van de loonsom invloed heeft op de te verwachte
gedifferentieerde premie. Indien de wijziging van de loonsom tot gevolg heeft dat het verzekerde kapitaal hoger is
dan het maximaal te verzekeren kapitaal, dat Avéro
Achmea overeenkomstig lid A heeft berekend wordt het
verzekerde kapitaal aangepast.
Ook nadat een (gewezen) werknemer één jaar arbeidsongeschikt is geweest na ingang van de verzekering, kan een
nieuwe offerte aangevraagd worden om het verzekerde
kapitaal aan te passen. Hiervoor dient de verzekeringnemer opgave te doen van de loonsom.
C
De verzekeringnemer laat desgevraagd de in de voorgaande leden genoemde opgaven controleren door een
registeraccountant en zend de gewaarmerkte uitslag van
de controle aan Avéro Achmea.
D
De verzekeringnemer machtigt desgevraagd Avéro
Achmea tot het doen inwinnen van informatie bij het UWV
omtrent de omvang van de voor de verzekeringnemer geldende loonsom voor de landelijk uniforme basispremie
voor de WAO en de gegevens die hebben gediend voor de
berekening van de gedifferentieerde premie voor de WAO.
E
Avéro Achmea heeft het recht een uitkering geheel of
gedeeltelijk te weigeren, indien de verzekeringnemer niet
aan de in dit artikel genoemde verplichtingen voldoet of
heeft voldaan.
Art. 4 Verplichtingen van de verzekeringnemer
A
De verzekeringnemer is verplicht:
1. zich voor de begeleiding en reïntegratie van de arbeidsongeschikte (gewezen) werknemers bij te laten staan door
een Arbo-dienst;
2. Avéro Achmea onmiddellijk op de hoogte te brengen van:
- ingrijpende wijziging van de bedrijfsvoering door bijvoorbeeld reorganisatie, acquisitie of het afstoten van bedrijfs10

-

B

C

onderdelen, en/ of door het gaan uitvoeren van nieuwe
bedrijfsactiviteiten die in belangrijke mate afwijken van de
bestaande werkzaamheden en die tot een verhoogd risico
op arbeidsongeschiktheid leiden;
het wijzigen of beëindigen van de overeenkomst met de
Arbo-dienst;
het voornemen om eigen risico drager voor de WAO te
worden.
In de gevallen bedoeld onder lid A sub 2 heeft Avéro
Achmea het recht om nadere informatie te vragen en de
premie en/ of voorwaarden te herzien dan wel de verzekering met onmiddellijke ingang te beëindigen en is de verzekeringnemer verplicht Avéro Achmea desgevraagd in het
bezit te stellen van documenten waaruit de wijziging blijkt.
Indien de verzekeringnemer met de wijziging van premie
en/ of voorwaarden als bedoeld in het eerste lid onder sub
2 niet akkoord gaat, heeft hij het recht binnen één maand
na ontvangst van de kennisgeving hiervan de verzekering
tussentijds te beëindigen. De verzekering zal alsdan worden beëindigd per de datum waarop Avéro Achmea de
mededeling over de gewijzigde omstandigheden heeft ontvangen.
Avéro Achmea heeft het recht een uitkering geheel of
gedeeltelijk te weigeren, indien de verzekeringnemer niet
aan de in dit artikel genoemde verplichtingen voldoet of
heeft voldaan.

Art. 7 Premievaststelling
A
Op de premievervaldatum van de verzekering wordt jaarlijks vooraf een premie vastgesteld op basis van leeftijd,
geslacht en beroep van alle werknemers, premietarief en
het te verzekeren kapitaal voor het desbetreffende jaar.
Voor de premievaststelling geldt het opgegeven bruto jaarsalaris inclusief de vaste bestanddelen.
B
Bij wijziging van de voor de premie van belang zijnde
gegevens in de loop van het verzekeringsjaar wordt de
premie aangepast aan de gewijzigde gegevens.
Art. 8 Uitbetaling
A
Het verzekerde kapitaal wordt in één keer uitgekeerd. Het
recht op uitkering ontstaat 2 jaar nadat het recht op een
arbeidsongeschiktheidsuitkering uit hoofde van de WAO is
ontstaan.
B
Ieder recht van de verzekeringnemer ten opzichte van
Avéro Achmea ter zake van een vordering vervalt na het
verstrijken van 5 jaar nadat die vordering is ontstaan.
Art. 9 Recht op uitkering na beëindiging van de verzekering.
Onverminderd hetgeen elders in deze voorwaarden is
bepaald, blijven bij beëindiging van de verzekering de
rechten ten aanzien van arbeidsongeschiktheidsgevallen
waarvan de eerste dag van arbeidsongeschiktheid ligt
voor de beëindiging van de verzekering gewaarborgd.

Art. 5 Melding van arbeidsongeschiktheid, herstel en wijziging in de mate van arbeidsongeschiktheid
A
De verzekeringnemer is verplicht:
1. 13 weken na de eerste dag van arbeidsongeschiktheid,
Avéro Achmea in kennis te stellen van nog lopende ziektegevallen;
2. alle door Avéro Achmea nodig geoordeelde gegevens,
waaronder de uitkeringsbescheiden van de WAO,
onmiddellijk aan de Avéro Achmea te verstrekken of te
doen verstrekken. Desgevraagd dient de verzekeringnemer
het UWV en de daartoe behorende adviserende en administrerende instanties alsook de Arbo-dienst waar de
werkgever bij aangesloten is, te machtigen; voorts geen
feiten of omstandigheden, die voor de vaststelling van de
uitkering van belang zijn, te verzwijgen, dan wel feiten of
omstandigheden onjuist of onvolledig weer te geven;
3. Avéro Achmea onmiddellijk te informeren over wijzigingen
in de uitkering krachtens de WAO voor zover deze plaatsvinden voor het beoordelingsmoment, onder overlegging
van de daarop betrekking hebbende uitkeringsbescheiden
van de WAO;
4. op het beoordelingsmoment Avéro Achmea in kennis te
stellen van het arbeidsongeschiktheidspercentage van de
(gewezen) werknemers.
B
Avéro Achmea heeft het recht een uitkering geheel of
gedeeltelijk te weigeren, indien de verzekeringnemer niet
aan de in dit artikel genoemde verplichtingen voldoet of
heeft voldaan.

Art. 10 Wijziging van premie en/of voorwaarden
In aanvulling op de in de algemene voorwaarden onder
artikel 6 vermelde kan de verzekeringnemer eveneens niet
van de mogelijkheid tot opzegging van de verzekering
gebruik maken indien Avéro Achmea bij verlenging van
deze overeenkomst van het recht gebruik maakt het tarief
en andere voorwaarden in deze overeenkomst te wijzigen,
mits het voorstel tenminste 3 maanden voor die datum
schriftelijk is meegedeeld. Het premiepercentage zal in dat
geval niet meer dan 15% kunnen stijgen. De verzekeringnemer kan de overeenkomst dan opzeggen mits hij dit
schriftelijk doet binnen 2 maanden na de kennisgeving van
Avéro Achmea van de voorgenomen wijzigingen.

Art. 6 Verplichtingen van de verzekeringnemer bij arbeidsongeschiktheid
A
De verzekeringnemer is verplicht:
1. binnen het kader van zijn mogelijkheden al het nodige te
doen teneinde te bewerkstelligen dat een arbeidsongeschikte werknemer kan terugkeren in het arbeidsproces en
erop toe te zien dat de werknemer alles nalaat wat zijn
reïntegratie zou kunnen vertragen of verhinderen;
2. binnen het kader van zijn mogelijkheden al het nodige te
doen, teneinde te bewerkstelligen dat de werknemer
medewerking verleent aan het reïntegratieproces;
3. in ieder geval zijn wettelijke verplichtingen na te komen,
zoals bijvoorbeeld de 13e weeksmelding bij het UWV, het
inschakelen van een Arbo-dienst, het aanleggen van een
reïntegratieverslag, het aanbieden van passende arbeid of
het helpen bij het vinden van passend werk bij een andere
werkgever;
4. in het geval van een geschil met de werknemer over de
mate van arbeidsongeschiktheid of de mogelijkheden tot
reïntegratie, een second opinion aan te vragen bij het
UWV;
5. zich in verbinding te stellen met Avéro Achmea teneinde te
beoordelen of, en zo ja in hoeverre, de mogelijkheden van
herstel respectievelijk reïntegratie kunnen worden benut;
6. Avéro Achmea heeft het recht een uitkering geheel of
gedeeltelijk te weigeren, indien de verzekeringnemer niet
aan de in dit artikel genoemde verplichtingen voldoet of
heeft voldaan.
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Hoofdstuk 6
WAO-Aanvullingsverzekering

een andere oorzaak, dan de oorzaak waarvoor de verzekerde op het moment van beëindiging van de verzekering
arbeidsongeschikt was, vindt, in tegenstelling tot lid C,
verhoging van de uitkering plaats. Het uitkeringspercentage kan nooit hoger worden dan het niveau van het
moment van uitdiensttreding. Dit geldt alleen indien de
toename van de mate van arbeidsongeschiktheid binnen 5
jaar na de beëindiging van de verzekering plaatsvindt.

Aan deze verzekering kunnen met inachtneming van de algemene
voorwaarden rechten worden ontleend mits "WAO-Aanvullingsverzekering" is vermeld op het polisblad.
Inhoudsopgave
Art. 1 Strekking van de verzekering
Art. 2 Aanspraken na het einde van de verzekering
Art. 3 Melding van arbeidsongeschiktheid
Art. 4 Vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid
Art. 5 Recht op uitkering
Art. 6 Vaststelling van de hoogte van de uitkering
Art. 7 Wijziging van de uitkering
Art. 8 Uitbetaling van de uitkering
Art. 9 Zorgbemiddeling en reïntegratie
Art. 10 Verplichtingen van de verzekeringnemer bij arbeidsongeschiktheid
Art. 11 Opgaven van de verzekeringnemer ten behoeve van de
premiebetaling
Art. 12 Premie betaling en premievaststelling
Art. 13 Risicowijzigingen
Art. 14 Arbo-dienstverlening
Art. 15 Stand van verzekering
Art. 16 Weigering uitkering; nietigheid resp. vernietigbaarheid verzekering
Algemeen:
Deze verzekeringsvoorwaarden zijn van toepassing op verzekeringen van arbeidsongeschiktheidspensioen, zoals gedefinieerd in de
Pensioen en Spaarfondsenwet en de Wet op de Loonbelasting
1964.
Art. 1 Strekking van de verzekering
A
De verzekering voorziet in de uitkering van een pensioen
bij arbeidsongeschiktheid van de verzekerde werknemer
die tot de verzekeringnemer volgens de WAO in dienstbetrekking staat of stond, en die verzekerd is op grond van
de WAO en als verzekerde door Avéro Achmea voor deze
overeenkomst is geaccepteerd. In het kader van deze
overeenkomst wordt verstaan onder arbeidsongeschiktheid:
Arbeidsongeschiktheid in de zin van de WAO, zoals deze
wordt vastgesteld door het UWV.
B
De dekking van het arbeidsongeschiktheidsrisico ten
behoeve van een verzekerde vangt aan op de datum waarop de verzekerde voor de verzekering is aangemeld en
geaccepteerd en eindigt:
1. zodra de verzekerde de overeengekomen eindleeftijd van
de verzekering heeft bereikt doch uiterlijk bij het bereiken
van de leeftijd van 58 jaar;
2. op de dag, waarop de verzekerde is overleden;
3. op de dag waarop de dienstbetrekking van de nietarbeidsongeschikte verzekerde bij de werkgever is geëindigd;
4. zodra de verzekering door Avéro Achmea of verzekeringnemer (tussentijds) rechtsgeldig beëindigd is.
Art. 2 Aanspraken na het einde van de verzekering
A
Indien de verzekering eindigt, blijven alleen aanspraken op
de verzekerde arbeidsongeschiktheidspensioenen bestaan
ter zake van de vóór het beëindigen van de verzekering
aangevangen arbeidsongeschiktheid en wel voor zover en
zolang die arbeidsongeschiktheid daarna uit dezelfde oorzaak onafgebroken blijft voortduren.
Het hiervoor bepaalde is van overeenkomstige toepassing
op een verzekerde die op het moment van beëindiging van
de verzekering recht heeft op loondoorbetaling wegens
ziekte of een uitkering ontvangt krachtens de Ziektewet en
in aansluiting daarop recht kan doen gelden op een WAOuitkering mits dit bij Avéro Achmea is gemeld.
B
Degene die, op grond van het in het vorige lid bepaalde,
aanspraak op een uitkering maakt, wordt met betrekking
tot die aanspraak voor de toepassing van deze verzekeringsvoorwaarden als verzekerde beschouwd.
C
Na beëindiging van de verzekering bestaat geen aanspraak meer op verhoging van de uitkering van het
arbeidsongeschiktheidspensioen als gevolg van een toename van de mate van arbeidsongeschiktheid van de verzekerde.
D
Indien de toename van de mate van arbeidsongeschiktheid van de verzekerde plaatsvindt nadat na de beëindiging van de verzekering eerst een verlaging heeft plaatsgevonden en deze toename niet veroorzaakt wordt door

Art. 3 Melding van arbeidsongeschiktheid
A
De verzekeringnemer is verplicht:
1. drie maanden na de eerste dag van arbeidsongeschiktheid
van een verzekerde, Avéro Achmea hiervan in kennis te
stellen, indien de verzekerde op dat moment nog arbeidsongeschikt is. Onder eerste dag wordt hier verstaan: de
eerste dag waarop de verzekerde wegens ziekte niet heeft
gewerkt of het werken tijdens de werktijd heeft gestaakt.
Hierbij geldt dat, indien periodes van arbeidsongeschiktheid elkaar met een onderbreking van minder dan 4 weken
opvolgen, deze als één periode worden beschouwd;
2. alle door Avéro Achmea nodig geoordeelde gegevens,
waaronder de uitkeringsbescheiden van de WAO,
onmiddellijk aan Avéro Achmea te verstrekken of te doen
verstrekken alsmede de (samen met de) door de Arbodienst vervaardigde relevante informatie, zoals Plan van
Aanpak en reïntegratiedossier. Desgevraagd dient de verzekeringnemer Avéro Achmea naam, adres en woonplaats
van de verzekerde te verstrekken, zodat Avéro Achmea
verzekerde om een machtiging kan verzoeken teneinde
gegevens bij het UWV, de daarbij behorende adviserende
en administrerende instanties, alsmede de Arbo-dienst
waar de verzekeringnemer bij aangesloten is, op te vragen; voorts geen feiten of omstandigheden, die voor de
vaststelling van de uitkering van belang zijn, te verzwijgen,
dan wel feiten of omstandigheden onjuist of onvolledig
weer te geven;
3. Avéro Achmea onmiddellijk op de hoogte te stellen van het
gehele of gedeeltelijke herstel, dan wel van de gehele of
gedeeltelijke hervatting van werkzaamheden van de
arbeidsongeschikte werknemer;
4. Avéro Achmea onmiddellijk te informeren over wijzigingen
in de uitkeringsverplichting krachtens de WAO, onder
overlegging van de daarop betrekking hebbende uitkeringsbescheiden van de WAO.
B
Indien de arbeidsongeschiktheid van een verzekerde niet
binnen 1 maand na het in lid A sub 1 gestelde tijdstip is
gemeld zal de aanvangsdatum van een eventuele uitkering
van het arbeidsongeschiktheidspensioen worden uitgesteld met de termijn van deze te late melding. Voorts zal
aan een uitkering van het arbeidsongeschiktheidspensioen
geen terugwerkende kracht worden verleend.
Art. 4 Recht op uitkering na beëindiging van de verzekering
Voor de bepaling van de hoogte van de uitkering van het
arbeidsongeschiktheidspensioen ingevolge de verzekering,
wordt een verzekerde arbeidsongeschikt geacht in dezelfde mate als waarop de uitkering ingevolge de WAO is
gebaseerd.
Indien het feitelijk uitkeringspercentage van de WAO lager
is dan die behoort bij de mate van arbeidsongeschiktheid
van de verzekerde, dan wordt een overeenkomstig lager
percentage van het verzekerde arbeidsongeschiktheidspensioen uitgekeerd.
Art. 5 Recht op uitkering
A
Het recht op uitkering van het arbeidsongeschiktheidspensioen gaat in op de in de verzekeringsovereenkomst
bepaalde dag.
B
De uitkering eindigt op de eerste van de maand:
1. volgend op die, waarin de arbeidsongeschiktheid ophoudt
te bestaan;
2. waarin de verzekerde de in de verzekeringsovereenkomst
genoemde eindleeftijd bereikt;
3. volgend op die, waarin de verzekerde is overleden.
C
Geen uitkering wordt verleend ingeval van arbeidsongeschiktheid welke is ontstaan uit of verergerd door opzet of
bewuste roekeloosheid van de verzekerde, verzekeringnemer of van een bij de uitkering belanghebbende.
D
Geen recht op uitkering bestaat voor de werknemer van
wie de eerste dag van arbeidsongeschiktheid is gelegen
binnen een termijn van 6 maanden na de ingangsdatum
van deze verzekering of is gelegen binnen een termijn van
6 maanden na indiensttreding, als de werknemer arbeidsongeschikt is geworden ten gevolge van een medische
oorzaak die op het moment van indiensttreding bekend
was of bekend kon zijn. Onder de eerste dag wordt hier
12

E

F

G

verstaan de eerste dag waarop de verzekerde wegens
ziekte niet heeft gewerkt of het werken tijdens de werktijd
heeft gestaakt. Hierbij geldt dat, indien periodes van
arbeidsongeschiktheid elkaar met een onderbreking van
minder dan 4 weken opvolgen, deze als één periode worden beschouwd. Dit lid geldt niet indien Avéro Achmea is
geïnformeerd over de gezondheidstoestand van de werknemer en daarbij heeft bevestigd de werknemer als verzekerde te accepteren.
Geen recht op uitkering bestaat indien de arbeidsongeschiktheid van een verzekerde is ontstaan vóór aanvang
van de verzekering en als gevolg daarvan de verzekerde
recht kan doen gelden op een WAO-uitkering.
Indien een WAO-uitkering (nog) niet tot uitkering komt ten
gevolge van een sanctie of een vrijwillig uitstel vindt dienovereenkomstig en voor dezelfde periode geen uitkering
plaats op grond van deze verzekering.
Het recht op uitkering vervalt, indien geen aanvraag om
toekenning van arbeidsongeschiktheidspensioen is
gedaan binnen 3 jaar nadat enigerlei uitkering ingevolge
de WAO is ingegaan.

B
C

Art. 10 Verplichtingen van de verzekeringnemer bij arbeidsongeschiktheid
A
De verzekeringnemer is verplicht de verzekerde te informeren over de door de verzekerde uit hoofde van deze
verzekering aan Avéro Achmea te verstrekken informatie,
op zodanige wijze dat de verzekerde hier voldoende toe in
staat mag worden geacht.
B
De verzekeringnemer is verplicht in geval van ziekte en
arbeidsongeschiktheid:
1. al het mogelijke te doen om het herstel en/of reïntegratie
van de werknemer te bevorderen en alles na te laten wat
dit herstel en/of deze reïntegratie kan belemmeren of verhinderen;
2. al het mogelijke te doen de arbeidsongeschikte verzekerde
passende arbeid in het eigen bedrijf of bij een andere
werkgever aan te bieden en te bevorderen dat de verzekerde deze accepteert;
3. alle wettelijke verplichtingen zoals die met betrekking tot
melding van arbeidsongeschiktheid alsmede het opstellen
van reïntegratieverslagen ter zake na te komen;
4. zich in verbinding te stellen met Avéro Achmea teneinde te
beoordelen of de mogelijkheden van herstel c.q. reïntegratie kunnen worden benut.

Art. 6 Vaststelling van de hoogte van de uitkering
A
De hoogte van de uitkering van een arbeidsongeschiktheidspensioen is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid van de verzekerde en bedraagt op jaarbasis:

B

C

bij een mate van
arbeidsongeschiktheid
van

% van het verzekerde
arbeidsongeschiktheidspensioen

0 tot 15 %
15 tot 25 %
25 tot 35 %
35 tot 45 %
45 tot 55 %
55 tot 65 %
65 tot 80 %
80% of meer

0
20
30
40
50
60
72,5
100

Avéro Achmea zal dienaangaande een voorstel doen waarin de reïntegratiemogelijkheden zullen zijn opgenomen.
Indien niet uit hoofde van een andere regeling aanspraak
bestaat op vergoeding van kosten van geneeskundige
behandeling en voorziening ter voorkoming en ter vermindering van arbeidsongeschiktheid door revalidatie en/of
herscholing kan Avéro Achmea een door hem vast te stellen bijdrage in deze kosten leveren, binnen door Avéro
Achmea te stellen condities.

Art. 11 Opgaven van de verzekeringnemer ten behoeve van de
premiebetaling
A
De verzekeringnemer is, voor zover niet anders is overeengekomen, verplicht alle werknemers voor de verzekering
aan te melden.
B
De verzekeringnemer is tevens verplicht iedere mutatie in
het personeelsbestand, met opgave van datum indienstof uitdiensttreding, alsmede geboortedatum, geslacht,
loon en beroep, door te geven aan Avéro Achmea.
C
Aanmelding voor de verzekering van een werknemer dient
binnen 2 maanden na indiensttreding te geschieden voor
zover de werknemer op grond van de door de verzekeringnemer gedane pensioentoezegging in aanmerking
komt voor deelname aan de verzekering. Indien een werknemer pas op een later moment op grond van de door de
verzekeringnemer gedane pensioentoezegging in aanmerking komt voor deelname aan de verzekering dient aanmelding binnen twee maanden na dit moment te geschieden. Een werknemer die door de verzekeringnemer op een
ander moment wordt aangemeld, wordt door Avéro
Achmea niet geaccepteerd tenzij de werknemer zelf terugkomt op een eerder gemaakte keuze niet deel te willen
nemen aan de verzekering. Acceptatie door Avéro Achmea
geschiedt dan eerst na beoordeling van het arbeidsongeschiktheidsrisico door middel van door de werknemer te
leveren gezondheidswaarborgen.

Het verzekerd arbeidsongeschiktheidspensioen is het volledige bedrag dat voor de werknemer is verzekerd op de
dag, voorafgaand aan de dag waarop de werknemer recht
krijgt op een WAO-uitkering.
De verzekerde die op het tijdstip waarop de verzekering
tot stand komt recht kan doen gelden op een uitkering
ingevolge de WAO, heeft uitsluitend recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen voor de toename van de op dat
tijdstip bestaande mate van arbeidsongeschiktheid.
Indien de verzekerde recht heeft op enigerlei andere extra
uitkering wordt deze uitkering gekort op het eventueel uit
te betalen arbeidsongeschiktheidspensioen.

Art. 7 Wijziging van de uitkering
A
De hoogte van de uitkering van het arbeidsongeschiktheidspensioen wordt gewijzigd met ingang van de dag
waarop het recht op de gewijzigde WAO uitkering is vastgesteld.
B
Indien uit het polisblad blijkt dat een klimmend arbeidsongeschiktheidspensioen is overeengekomen dan zal dit
pensioen, zolang deze wordt uitgekeerd, op een eerste
januari volgend op de ingangstermijn van de uitkering en
vervolgens elk jaar op 1 januari samengesteld stijgen met
het op het polisblad vermelde percentage.

Art. 12 Premie betaling en premievaststelling
A
Naast de bepalingen in de algemene voorwaarden is het
volgende van toepassing.
De premie wordt ieder jaar gebaseerd op het verzekerde
arbeidsongeschiktheidspensioen en de leeftijd van de verzekerden per 1 januari van dat jaar. De verzekeringnemer is
verplicht jaarlijks voor 1 april een opgave te verstrekken
van de salarisgegevens per 1 januari van dat jaar.
Tussentijdse wijzigingen van salarissen, de leeftijden en de
relevante wettelijke bedragen leiden niet tot premieaanpassing, tenzij de wijziging van de relevante wettelijke bedragen naar het oordeel van Avéro Achmea substantieel is.
B
De premie is bij vooruitbetaling verschuldigd tot:
1. het tijdstip waarop de betrokken werknemer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, doch niet langer dan tot het
bereiken van de onder artikel 1 lid B genoemde leeftijd, of
een andere in de polis of verzekeringsovereenkomst
genoemde datum;
2. de dag waarop de verzekeringsovereenkomst met de verzekeringnemer eindigt;
3. de dag waarop de verzekering voor de verzekerde eindigt.
C
Indien de verschuldigde premie (of een gedeelte daarvan)
niet conform artikel 4 "premiebetaling"van de algemene
voorwaarden door verzekeringnemer binnen de termijn van
30 dagen is voldaan, zal Avéro Achmea verzekeringnemer

Art. 8 Uitbetaling van de uitkering
A
Een uitkering van arbeidsongeschiktheidspensioen die ten
tijde van ingang gelijk is aan of minder bedraagt dan het
wettelijk toegestane bedrag voor afkoop, kan door Avéro
Achmea worden afgekocht onder terhandstelling van de
afkoopsom aan de rechthebbende.
B
De uitbetaling geschiedt maandelijks bij achterafbetaling.
Uitkeringen van minder dan € 600,- per jaar worden ter
keuze van Avéro Achmea uitbetaald in langere termijnen,
maar tenminste éénmaal per jaar.
C
Het uit te keren bedrag wordt verminderd met het bedrag
dat Avéro Achmea ingevolge wettelijke voorschriften moet
inhouden.
Art. 9 Zorgbemiddeling en reïntegratie
A
De verzekeringnemer en Avéro Achmea treden met elkaar in
overleg teneinde te beoordelen of gebruik kan worden
gemaakt van de voorzieningen en regelingen welke Avéro
Achmea heeft getroffen of gaat treffen in het kader van de
bevordering van het herstel en de reïntegratie van een
arbeidsongeschikte (gewezen) werknemer van de werkgever.
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D

schriftelijk aanmanen en deze daarbij in kennis stellen van
de achterstand in de premiebetaling alsmede de gevolgen
daarvan. De verzekeringnemer wordt daarbij in gelegenheid gesteld de achterstallige premie, verhoogd met de
wettelijke rente vanaf de premievervaldag zoals vermeld in
de nota, binnen een termijn van 1 maand te voldoen.
Wordt de premie ook binnen de laatstgenoemde termijn
niet voldaan, dan heeft de verzekeringnemer de plicht de
verzekerde schriftelijk binnen 3 maanden na afloop van die
termijn in te lichten.
Indien de verzekeringnemer één maand na afloop van de in
lid C genoemde termijn van 3 maanden in gebreke blijft terzake van de betaling van de premie, heeft Avéro Achmea
het recht de verzekering, met inachtneming van de termijnen zoals die bij of krachtens de Pensioen en
Spaarfondsenwet zijn geregeld, middels een aangetekende
brief buiten rechte met onmiddellijke ingang te beëindigen.

3. te registreren in het tussen verzekeraars gangbare signaleringssysteem;
4. aangifte te doen bij de politie.

Art. 13 Risicowijzigingen
A
Naast de in de algemene voorwaarden vermelde situaties
heeft Avéro Achmea het recht om de premie en/of de
voorwaarden te herzien, danwel de verzekering middels
aangetekende brief buiten rechte te beëindigen:
1.
indien een verzekerde voor een periode van 12 maanden of
langer werkzaamheden buiten Nederland gaat verrichten;
2.
indien de juridische structuur van de onderneming verandert of wanneer de verzekeringnemer betrokken is bij
fusie, reorganisatie, bedrijfsovername, splitsing, of andere
dergelijke wijzigingen.
Art. 14 Arbo-dienstverlening
A
De verzekeringnemer is gehouden de controle en begeleiding van het ziekteverzuim van diens werknemers over te
dragen aan een volledig gecertificeerde en door Avéro
Achmea geaccepteerde Arbo-dienst. De verzekeringnemer
dient desgevraagd aan Avéro Achmea een kopie van het
door hem gesloten contract met een Arbo-dienst te overleggen. De inhoud van het dienstenpakket, verwoord in
het contract, kan voor Avéro Achmea reden zijn de verzekering te weigeren of niet te verlengen.
B
Op verzoek van Avéro Achmea geeft de verzekeringnemer
inzage in de op grond van de Arbeidsomstandighedenwet
(Arbo-wet) opgestelde risico-inventarisatie en evaluatie
(RI&E) met bijbehorende plannen van aanpak.
C
Indien de verzekeringnemer binnen de verzekeringstermijn
overgaat naar een andere Arbo-dienst of de inhoud van
het Arbo-dienstverleningspakket wordt veranderd dient de
verzekeringnemer dit aan Avéro Achmea te melden.
D
De verzekeringnemer dient op verzoek van Avéro Achmea
schriftelijk een machtiging af te geven indien Avéro
Achmea gegevens over het bedrijf of over de werknemer
nodig heeft die geadministreerd zijn bij de uitvoeringsinstelling of Arbo-dienst.
E
De verzekeringnemer dient de door de Arbo-dienst gegeven voorschriften en adviezen met betrekking tot preventie
van ziektegevallen na te komen en dient de wet- en regelgeving op dit gebied, onder andere vastgelegd in de Arbowet op te volgen.
Avéro Achmea heeft het recht een uitkering geheel of
gedeeltelijk te weigeren indien de verzekeringnemer zich
niet aan de bepalingen van dit artikel houdt.
Art. 15 Stand van verzekering
Avéro Achmea informeert bij ingang van de uitkering van
het arbeidsongeschiktheidspensioen de verzekerde schriftelijk over de hoogte van de uitkering.
Art. 16 Weigering uitkering; nietigheid resp. vernietigbaarheid
verzekering
A
Avéro Achmea heeft het recht een uitkering geheel of
gedeeltelijk te weigeren of conform ter zake doende wettelijke bepaling zich op de nietigheid of vernietigbaarheid
van de verzekering te beroepen als:
1. de verzekeringnemer niet aan de in deze voorwaarden
genoemde verplichtingen voldoet of heeft voldaan;
2. de verzekeringnemer onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt of laat verstrekken of gegevens achterhoudt waarvan de verzekeringnemer had moeten begrijpen dat deze
informatie voor Avéro Achmea van belang is.
B
Dit recht vervalt twee maanden na het bij Avéro Achmea
bekend worden van de bedoelde feiten.
C
Ingeval van fraude heeft Avéro Achmea het recht:
1. de verzekering te verminderen of te beëindigen;
2. eventueel al uitgekeerde bedragen en onderzoekskosten
terug te vorderen;
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Hoofdstuk 7
Excedentverzekering
Aan deze verzekering kunnen met inachtneming van de algemene
voorwaarden rechten worden ontleend mits
"Excedentverzekering" is vermeld op het polisblad.

C
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D

aanspraak op een uitkering maakt, wordt met betrekking
tot die aanspraak voor de toepassing van deze verzekeringsvoorwaarden als verzekerde beschouwd.
Na beëindiging van de verzekering bestaat geen aanspraak meer op verhoging van de uitkering van het
arbeidsongeschiktheidspensioen als gevolg van een toename van de mate van arbeidsongeschiktheid van de verzekerde.
Indien de toename van de mate van arbeidsongeschiktheid van de verzekerde plaatsvindt nadat na de beëindiging van de verzekering eerst een verlaging heeft plaatsgevonden en deze toename niet veroorzaakt wordt door
een andere oorzaak, dan de oorzaak waarvoor de verzekerde op het moment van beëindiging van de verzekering
arbeidsongeschikt was, vindt, in tegenstelling tot lid C,
verhoging van de uitkering plaats. Het uitkeringspercentage kan nooit hoger worden dan het niveau van het
moment van uitdiensttreding. Dit geldt alleen indien de
toename van de mate van arbeidsongeschiktheid binnen 5
jaar na de beëindiging van de verzekering plaatsvindt.

Art. 3 Melding van arbeidsongeschiktheid
A
De verzekeringnemer is verplicht:
1. drie maanden na de eerste dag van arbeidsongeschiktheid
van een verzekerde, Avéro Achmea hiervan in kennis te
stellen, indien de verzekerde op dat moment nog arbeidsongeschikt is. Onder eerste dag wordt hier verstaan: de
eerste dag waarop de verzekerde wegens ziekte niet heeft
gewerkt of het werken tijdens de werktijd heeft gestaakt.
Hierbij geldt dat, indien periodes van arbeidsongeschiktheid elkaar met een onderbreking van minder dan 4 weken
opvolgen, deze als één periode worden beschouwd;
2. alle door Avéro Achmea nodig geoordeelde gegevens,
waaronder de uitkeringsbescheiden van de WAO,
onmiddellijk aan Avéro Achmea te verstrekken of te doen
verstrekken alsmede de (samen met de) door de Arbodienst vervaardigde relevante informatie, zoals Plan van
Aanpak en reïntegratiedossier. Desgevraagd dient de verzekeringnemer Avéro Achmea naam, adres en woonplaats
van de verzekerde te verstrekken, zodat Avéro Achmea
verzekerde om een machtiging kan verzoeken teneinde
gegevens bij het UWV, de daarbij behorende adviserende
en administrerende instanties, alsmede de Arbo-dienst
waar de verzekeringnemer bij aangesloten is, op te vragen; voorts geen feiten of omstandigheden, die voor de
vaststelling van de uitkering van belang zijn, te verzwijgen,
dan wel feiten of omstandigheden onjuist of onvolledig
weer te geven;
3. Avéro Achmea onmiddellijk op de hoogte te stellen van
het gehele of gedeeltelijke herstel, dan wel van de gehele
of gedeeltelijke hervatting van werkzaamheden van de
arbeidsongeschikte werknemer;
4. Avéro Achmea onmiddellijk te informeren over wijzigingen
in de uitkeringsverplichting krachtens de WAO, onder
overlegging van de daarop betrekking hebbende uitkeringsbescheiden van de WAO.
B
Indien de arbeidsongeschiktheid van een verzekerde niet
binnen 1 maand na het in lid A sub 1 gestelde tijdstip is
gemeld zal de aanvangsdatum van een eventuele uitkering
van het arbeidsongeschiktheidspensioen worden uitgesteld met de termijn van deze te late melding. Voorts zal
aan een uitkering van het arbeidsongeschiktheidspensioen
geen terugwerkende kracht worden verleend.

Algemeen:
Deze verzekeringsvoorwaarden zijn van toepassing op verzekeringen van arbeidsongeschiktheidspensioen, zoals gedefinieerd in de
Pensioen en Spaarfondsenwet en de Wet op de Loonbelasting
1964.
Art. 1 Strekking van de verzekering
A
De verzekering voorziet in de uitkering van een pensioen
bij arbeidsongeschiktheid van de verzekerde werknemer
die tot de verzekeringnemer volgens de WAO in dienstbetrekking staat of stond, en die verzekerd is op grond van
de WAO en als verzekerde door Avéro Achmea voor deze
overeenkomst is geaccepteerd.
Onder arbeidsongeschiktheid wordt In het kader van deze
overeenkomst verstaan:
1. Van Arbeidsongeschiktheid is uitsluitend sprake indien er in
relatie tot ziekte of ongeval, objectief medisch vast te stellen stoornissen bestaan, waardoor de verzekerde beperkt
is in zijn functioneren. Avéro Achmea stelt het bestaan van
deze stoornissen vast aan de hand van rapportage van
door Avéro Achmea aangewezen deskundigen.
2. Arbeidsongeschiktheid is aanwezig (onverminderd het in
artikel 1 onder A bepaalde) indien verzekerde voor ten
minste 15% ongeschikt is tot het verrichten van werkzaamheden, die voor zijn krachten en bekwaamheden zijn
berekend en die met het oog op zijn opleiding van
hem/haar kunnen worden verlangd. Bij het vaststellen van
het bestaan van de arbeidsongeschiktheid en de mate
daarvan, wordt geen rekening gehouden met verminderde
gelegenheid tot het verkrijgen van arbeid.
B
De dekking van het arbeidsongeschiktheidsrisico ten
behoeve van een verzekerde vangt aan op de datum
waarop de verzekerde voor de verzekering is aangemeld
en geaccepteerd en eindigt:
1. zodra de verzekerde de overeengekomen eindleeftijd van
de verzekering heeft bereikt doch uiterlijk bij het bereiken
van de leeftijd van 65 jaar;
2. op de dag, waarop de verzekerde is overleden;
3. op de dag waarop de dienstbetrekking van de nietarbeidsongeschikte verzekerde bij de werkgever is geëindigd;
4. zodra de verzekering door Avéro Achmea of verzekeringnemer (tussentijds) rechtsgeldig beëindigd is.

Art. 4 Vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid
De mate van arbeidsongeschiktheid, de omvang van de
uitkering en periode waarin deze geldt, worden door Avéro
Achmea vastgesteld aan de hand van gegevens van de
door haar aangewezen medische en andere deskundigen.
Van deze vaststelling wordt zo spoedig mogelijk na ontvangst van alle voor de vaststelling noodzakelijk gegevens, aan verzekeringnemer of verzekerde mededeling
gedaan. Indien de verzekeringnemer of verzekerde niet
binnen één jaar zijn bezwaren kenbaar maakt, wordt hij
geacht het standpunt van Avéro Achmea te aanvaarden.

Art. 2 Aanspraken na het einde van de verzekering
A
Indien de verzekering eindigt, blijven alleen aanspraken op
de verzekerde arbeidsongeschiktheidspensioenen bestaan
ter zake van de vóór het beëindigen van de verzekering
aangevangen arbeidsongeschiktheid en wel voor zover en
zolang die arbeidsongeschiktheid daarna uit dezelfde oorzaak onafgebroken blijft voortduren.
Het hiervoor bepaalde is van overeenkomstige toepassing
op een verzekerde die op het moment van beëindiging van
de verzekering recht heeft op loondoorbetaling wegens
ziekte of een uitkering ontvangt krachtens de Ziektewet en
in aansluiting daarop recht kan doen gelden op een WAOuitkering mits dit bij Avéro Achmea is gemeld.
B
Degene die, op grond van het in het vorige lid bepaalde,

Art. 5 Recht op uitkering
A
Het recht op uitkering van het arbeidsongeschiktheidspensioen gaat in op de in de verzekeringsovereenkomst
bepaalde dag.
B
De uitkering eindigt op de eerste van de maand:
1. volgend op die, waarin de arbeidsongeschiktheid ophoudt
te bestaan;
2. waarin de verzekerde de in de verzekeringsovereenkomst
genoemde eindleeftijd bereikt;
3. volgend op die, waarin de verzekerde is overleden.
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G

Geen uitkering wordt verleend ingeval van arbeidsongeschiktheid welke is ontstaan uit of verergerd door opzet of
bewuste roekeloosheid van de verzekerde, verzekeringnemer of van een bij de uitkering belanghebbende.
Geen recht op uitkering bestaat voor de werknemer van
wie de eerste dag van arbeidsongeschiktheid is gelegen
binnen een termijn van 6 maanden na de ingangsdatum
van deze verzekering of is gelegen binnen een termijn van
6 maanden na indiensttreding, als de werknemer arbeidsongeschikt is geworden ten gevolge van een medische
oorzaak die op het moment van indiensttreding bekend
was of bekend kon zijn. Onder de eerste dag wordt hier
verstaan de eerste dag waarop de verzekerde wegens
ziekte niet heeft gewerkt of het werken tijdens de werktijd
heeft gestaakt. Hierbij geldt dat, indien periodes van
arbeidsongeschiktheid elkaar met een onderbreking van
minder dan 4 weken opvolgen, deze als één periode worden beschouwd. Dit lid geldt niet indien Avéro Achmea is
geïnformeerd over de gezondheidstoestand van de werknemer en daarbij heeft bevestigd de werknemer als verzekerde te accepteren.
Geen recht op uitkering bestaat indien de arbeidsongeschiktheid van een verzekerde is ontstaan vóór aanvang
van de verzekering en als gevolg daarvan de verzekerde
recht kan doen gelden op een WAO-uitkering.
Indien een WAO-uitkering (nog) niet tot uitkering komt ten
gevolge van een sanctie of een vrijwillig uitstel vindt dienovereenkomstig en voor dezelfde periode geen uitkering
plaats op grond van deze verzekering.
Het recht op uitkering vervalt, indien geen aanvraag om
toekenning van arbeidsongeschiktheidspensioen is gedaan
binnen 3 jaar nadat enigerlei uitkering ingevolge de WAO
is ingegaan.

Art. 6 Vaststelling van de hoogte van de uitkering
A
De hoogte van de uitkering van een arbeidsongeschiktheidspensioen is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid van de verzekerde en bedraagt op jaarbasis:

B

C

bij een mate van
arbeidsongeschiktheid
van

% van het verzekerde
arbeidsongeschiktheidspensioen

0 tot 15 %
15 tot 25 %
25 tot 35 %
35 tot 45 %
45 tot 55 %
55 tot 65 %
65 tot 80 %
80% of meer

0
20
30
40
50
60
72,5
100

Het verzekerd arbeidsongeschiktheidspensioen is het volledige bedrag dat voor de werknemer is verzekerd op de
dag, voorafgaand aan de dag waarop de werknemer recht
krijgt op een WAO-uitkering.
De verzekerde die op het tijdstip waarop de verzekering
tot stand komt recht kan doen gelden op een uitkering
ingevolge de WAO, heeft uitsluitend recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen voor de toename van de op dat
tijdstip bestaande mate van arbeidsongeschiktheid.
Indien de verzekerde recht heeft op enigerlei andere extra
uitkering wordt deze uitkering gekort op het eventueel uit
te betalen arbeidsongeschiktheidspensioen.

Art. 7 Wijziging van de uitkering
A
De hoogte van de uitkering van het arbeidsongeschiktheidspensioen wordt gewijzigd met ingang van de dag
waarop het recht op de gewijzigde WAO uitkering is vastgesteld.
B
Indien uit het polisblad blijkt dat een klimmend arbeidsongeschiktheidspensioen is overeengekomen dan zal dit
pensioen, zolang deze wordt uitgekeerd, op een eerste
januari volgend op de ingangstermijn van de uitkering en
vervolgens elk jaar op 1 januari samengesteld stijgen met
het op het polisblad vermelde percentage.
Art. 8 Uitbetaling van de uitkering
A
Een uitkering van arbeidsongeschiktheidspensioen die ten
tijde van ingang gelijk is aan of minder bedraagt dan het
wettelijk toegestane bedrag voor afkoop, kan door Avéro
Achmea worden afgekocht onder terhandstelling van de
afkoopsom aan de rechthebbende.
B
De uitbetaling geschiedt maandelijks bij achterafbetaling.
Uitkeringen van minder dan € 600,- per jaar worden ter
keuze van Avéro Achmea uitbetaald in langere termijnen,

C

maar tenminste éénmaal per jaar.
Het uit te keren bedrag wordt verminderd met het bedrag
dat Avéro Achmea ingevolge wettelijke voorschriften moet
inhouden.

Art. 9 Zorgbemiddeling en reïntegratie
A
De verzekeringnemer en Avéro Achmea treden met elkaar in
overleg teneinde te beoordelen of gebruik kan worden
gemaakt van de voorzieningen en regelingen welke Avéro
Achmea heeft getroffen of gaat treffen in het kader van de
bevordering van het herstel en de reïntegratie van een
arbeidsongeschikte (gewezen) werknemer van de werkgever.
B
Avéro Achmea zal dienaangaande een voorstel doen waarin de reïntegratiemogelijkheden zullen zijn opgenomen.
C
Indien niet uit hoofde van een andere regeling aanspraak
bestaat op vergoeding van kosten van geneeskundige
behandeling en voorziening ter voorkoming en ter vermindering van arbeidsongeschiktheid door revalidatie en/of
herscholing kan Avéro Achmea een door hem vast te stellen bijdrage in deze kosten leveren, binnen door Avéro
Achmea te stellen condities.
Art. 10 Verplichtingen van de verzekeringnemer bij arbeidsongeschiktheid
A
De verzekeringnemer is verplicht de verzekerde te informeren over de door de verzekerde uit hoofde van deze
verzekering aan Avéro Achmea te verstrekken informatie,
op zodanige wijze dat de verzekerde hier voldoende toe in
staat mag worden geacht.
B
De verzekeringnemer is verplicht in geval van ziekte en
arbeidsongeschiktheid:
1. al het mogelijke te doen om het herstel en/of reïntegratie
van de werknemer te bevorderen en alles na te laten wat
dit herstel en/of deze reïntegratie kan belemmeren of verhinderen;
2. al het mogelijke te doen de arbeidsongeschikte verzekerde
passende arbeid in het eigen bedrijf of bij een andere
werkgever aan te bieden en te bevorderen dat de verzekerde deze accepteert;
3. alle wettelijke verplichtingen zoals die met betrekking tot
melding van arbeidsongeschiktheid alsmede het opstellen
van reïntegratiedossiers ter zake na te komen;
4. zich in verbinding te stellen met Avéro Achmea teneinde te
beoordelen of de mogelijkheden van herstel c.q. reïntegratie kunnen worden benut.
Art. 11 Opgaven van de verzekeringnemer ten behoeve van de
premiebetaling
A
De verzekeringnemer is, voor zover niet anders is overeengekomen, verplicht alle werknemers voor de verzekering
aan te melden.
B
De verzekeringnemer is tevens verplicht iedere mutatie in
het personeelsbestand, met opgave van datum indienstof uitdiensttreding, alsmede geboortedatum, geslacht,
loon en beroep, door te geven aan Avéro Achmea.
C
Aanmelding voor de verzekering van een werknemer dient
binnen 2 maanden na indiensttreding te geschieden voor
zover de werknemer op grond van de door de verzekeringnemer gedane pensioentoezegging in aanmerking komt
voor deelname aan de verzekering. Indien een werknemer
pas op een later moment op grond van de door de verzekeringnemer gedane pensioentoezegging in aanmerking
komt voor deelname aan de verzekering dient aanmelding
binnen twee maanden na dit moment te geschieden. Een
werknemer die door de verzekeringnemer op een ander
moment wordt aangemeld, wordt door Avéro Achmea niet
geaccepteerd tenzij de werknemer zelf terugkomt op een
eerder gemaakte keuze niet deel te willen nemen aan de
verzekering. Acceptatie door Avéro Achmea geschiedt dan
eerst na beoordeling van het arbeidsongeschiktheidsrisico
door middel van door de werknemer te leveren gezondheidswaarborgen.
Art. 12 Premie betaling en premievaststelling
Naast de bepalingen in de algemene voorwaarden is het
volgende van toepassing.
A
De premie wordt jaarlijks vastgesteld aan de hand van het
verzekerde arbeidsongeschiktheidspensioen in het jaar
van vaststelling, welk pensioen is gebaseerd op:
1. de leeftijd van de verzekerden op 1 januari van het jaar
waarover de premie verschuldigd is;
2. de wettelijke bedragen die van toepassing zijn voor de
berekening van de WAO-uitkering zoals deze gelden per
1 januari van het jaar waarover de premie verschuldigd is;
3. de salarisgegevens van dat betreffende jaar.
B
De verzekeringnemer is verplicht jaarlijks voor 1 april een
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opgave te verstrekken van het salaris van de verzekerden,
inclusief vakantietoeslag en geregeld verstrekte gratificaties, tantiemes e.d.. Als verzekeringnemer hierbij in gebreke blijft, zal Avéro Achmea uitgaan van een ongewijzigd
salaris.
Tussentijdse wijzigingen van salarissen, de leeftijden en de
relevante wettelijke bedragen leiden niet tot premieaanpassing, tenzij de wijziging van de relevante wettelijke bedragen naar het oordeel van Avéro Achmea substantieel is.
De premie is bij vooruitbetaling verschuldigd tot:
1. het tijdstip waarop de betrokken werknemer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, doch niet langer dan tot het
bereiken van de onder artikel 1 lid B genoemde leeftijd, of
een andere in de polis of verzekeringsovereenkomst
genoemde datum;
2. de dag waarop de verzekeringsovereenkomst met de verzekeringnemer eindigt;
3. de dag waarop de verzekering voor de verzekerde eindigt.
Indien de verschuldigde premie (of een gedeelte daarvan)
niet conform artikel 4 "premiebetaling"van de algemene
voorwaarden door verzekeringnemer binnen de termijn van
30 dagen is voldaan, zal Avéro Achmea verzekeringnemer
schriftelijk aanmanen en deze daarbij in kennis stellen van
de achterstand in de premiebetaling alsmede de gevolgen
daarvan. De verzekeringnemer wordt daarbij in gelegenheid gesteld de achterstallige premie, verhoogd met de
wettelijke rente vanaf de premievervaldag zoals vermeld in
de nota, binnen een termijn van 1 maand te voldoen.
Wordt de premie ook binnen de laatstgenoemde termijn
niet voldaan, dan heeft de verzekeringnemer de plicht de
verzekerde schriftelijk binnen 3 maanden na afloop van die
termijn in te lichten.
Indien de verzekeringnemer een maand na afloop van de in
lid E genoemde termijn van 3 maanden in gebreke blijft terzake van de betaling van de premie, heeft Avéro Achmea
het recht de verzekering, met inachtneming van de termijnen zoals die bij of krachtens de Pensioen en
Spaarfondsenwet zijn geregeld, middels een aangetekende
brief buiten rechte met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Art. 15 Stand van verzekering
Avéro Achmea informeert bij ingang van de uitkering van
het arbeidsongeschiktheidspensioen de verzekerde schriftelijk over de hoogte van de uitkering.
Art. 16 Weigering uitkering, nietigheid resp. vernietigbaarheid
verzekering
A
Avéro Achmea heeft het recht een uitkering geheel of
gedeeltelijk te weigeren of conform ter zake doende wettelijke bepaling zich op de nietigheid of vernietigbaarheid
van de verzekering te beroepen als:
1. de verzekeringnemer niet aan de in deze voorwaarden
genoemde verplichtingen voldoet of heeft voldaan;
2. de verzekeringnemer onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt of laat verstrekken of gegevens achterhoudt waarvan de verzekeringnemer had moeten begrijpen dat deze
informatie voor Avéro Achmea van belang is.
B
Dit recht vervalt twee maanden na het bij Avéro Achmea
bekend worden van de bedoelde feiten.
C
Ingeval van fraude heeft Avéro Achmea het recht:
1. de verzekering te verminderen of te beëindigen;
2. eventueel al uitgekeerde bedragen en onderzoekskosten
terug te vorderen;
3. te registreren in het tussen verzekeraars gangbare signaleringssysteem;
4. aangifte te doen bij de politie.

Art. 13 Risicowijzigingen
A
Naast de in de algemene voorwaarden vermelde situaties
heeft Avéro Achmea het recht om de premie en/of de
voorwaarden te herzien, danwel de verzekering middels
aangetekende brief buiten rechte te beëindigen:
1. indien een verzekerde voor een periode van 12 maanden of
langer werkzaamheden buiten Nederland gaat verrichten;
2. indien de juridische structuur van de onderneming verandert of wanneer de verzekeringnemer betrokken is bij
fusie, reorganisatie, bedrijfsovername, splitsing, of andere
dergelijke wijzigingen.
Art.14 Arbo-dienstverlening
A
De verzekeringnemer is gehouden de controle en begeleiding van het ziekteverzuim van diens werknemers over te
dragen aan een volledig gecertificeerde en door Avéro
Achmea geaccepteerde Arbo-dienst. De verzekeringnemer
dient desgevraagd aan Avéro Achmea een kopie van het
door hem gesloten contract met een Arbo-dienst te overleggen. De inhoud van het dienstenpakket, verwoord in
het contract, kan voor Avéro Achmea reden zijn de verzekering te weigeren of niet te verlengen.
B
Op verzoek van Avéro Achmea geeft de verzekeringnemer
inzage in de op grond van de Arbeidsomstandighedenwet
(Arbo-wet) opgestelde risico-inventarisatie en evaluatie
(RI&E) met bijbehorende plannen van aanpak.
C
Indien de verzekeringnemer binnen de verzekeringstermijn
overgaat naar een andere Arbo-dienst of de inhoud van
het Arbo-dienstverleningspakket wordt veranderd dient de
verzekeringnemer dit aan Avéro Achmea te melden.
D
De verzekeringnemer dient op verzoek van Avéro Achmea
schriftelijk een machtiging af te geven indien Avéro
Achmea gegevens over het bedrijf of over de werknemer
nodig heeft die geadministreerd zijn bij de uitvoeringsinstelling of Arbo-dienst.
E
De verzekeringnemer dient de door de Arbo-dienst gegeven voorschriften en adviezen met betrekking tot preventie
van ziektegevallen na te komen en dient de wet- en regelgeving op dit gebied, onder andere vastgelegd in de Arbowet op te volgen.
Avéro Achmea heeft het recht een uitkering geheel of
gedeeltelijk te weigeren indien de verzekeringnemer zich
niet aan de bepalingen van dit artikel houdt.
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Hoofdstuk 8
Collectieve Ongevallenverzekering
Aan deze verzekering kunnen met inachtneming van de
algemene voorwaarden rechten worden ontleend mits
"Collectieve Ongevallenverzekering" is vermeld op het polisblad.
Inhoudsopgave
Art. 1 Strekking van de verzekering
Art. 2 Aanvullende begripsomschrijvingen
Art. 3 Premievaststelling
Art. 4 Verplichtingen na een ongeval
Art. 5 Verlies of verval van dekking
Art. 6 Dekking overlijden
Art. 7 Dekking blijvende invaliditeit
Art. 8 Functionele invaliditeit
Art. 9 Arbeidsongeschiktheid
Art. 10 Invloed van bestaande invaliditeit of ziekelijke toestand
Art. 11 Uitkering
Art. 12 Bijzondere uitsluitingen
Art. 1 Strekking van de verzekering
De verzekering heeft ten doel een uitkering te verlenen in
verband met een door verzekerde overkomen ongeval met
als gevolg overlijden of blijvende invaliditeit overeenkomstig de op het polisblad verzekerde bedragen en met
inachtneming van het bepaalde in deze overeenkomst.
De Collectieve Ongevallenverzekering is van kracht voor
ongevallen in de gehele wereld.
Art. 2 Aanvullende begripsomschrijvingen
A
Ongeval
Onder ongeval wodt verstaan:
Een tijdens de verzekeringsduur plotseling, onverwacht en
ongewild, van buiten op het lichaam van een verzekerde
inwerkend geweld, dat rechtstreeks en uitsluitend oorzaak
is van objectief, medisch vast te stellen letsel, dat rechtstreeks het overlijden, de arbeidsongeschiktheid of de
functionele invaliditeit van die verzekerde tot gevolg heeft.
Onder ongeval wordt tevens verstaan:
1. bevriezing, zonnesteek en hitteberoerte;
2. lichamelijke uitputting, verhongering en verdorsting als
gevolg van onvoorziene omstandigheden;
3. verdrinking en verstikking;
4. het plotseling en ongewild binnendringen van gasvormige,
vloeibare of vaste toxische stoffen (niet zijnde allergenen,
bacteriën of ziektekiemen) in het lichaam van verzekerde;
5. allergische reactie, infectie of besmetting door ziektekiemen als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van:
- een onvrijwillige val in het water of in enige andere stof,
dan wel als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van het zich
daarin begeven bij een poging tot redding van mensen of
zaken;
- wondinfectie of bloedvergiftiging als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van een door een gedekt ongeval ontstaan
letsel;
- de uitoefening van het beroep of het bedrijf van de verzekerde;
6. complicaties of verergering van het ongevalletsel als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van de na het ongeval verleende eerste hulp of van de door het ongeval noodzakelijk geworden verdere medische behandeling.
B
Functionele invaliditeit
Onder functionele invaliditeit wordt verstaan:
Geheel of gedeeltelijk blijvend verlies of functieverlies van
enig deel, vermogen of orgaan van het lichaam van een
verzekerde, als gevolg van het door een ongeval veroorzaakte lichamelijk letsel.
C
Arbeidsongeschiktheid
Onder arbeidsongeschiktheid wordt verstaan:
Het blijvend geheel of gedeeltelijk niet kunnen verrichten
van arbeid als gevolg van het door een ongeval veroorzaakte lichamelijk letsel. Avéro Achmea verstaat in deze
verzekering onder het verrichten van arbeid de voor de
krachten en de bekwaamheden van een verzekerde berekende werkzaamheden, die hem met het oog op zijn opleiding en vroegere beroep in billijkheid zijn op te dragen, ter
plaatse waar hij arbeid verricht of laatstelijk heeft verricht
of op een naburige soortgelijke plaats, ongeacht of zodanige arbeid ook werkelijk beschikbaar is.
Arbeidsongeschiktheid van minder dan 15% wordt echter
niet als arbeidsongeschiktheid voor deze ongevallenverzekering aangemerkt.

Art. 3 Premievaststelling
A
Voorschotpremie
Jaarlijks wordt een voorlopige premie als voorschotpremie
berekend aan de hand van de bij Avéro Achmea bekende
gegevens.
Zodra het definitieve jaarloon per 1 januari van ieder jaar
bekend is, zal Avéro Achmea de definitieve premie over
het voorgaande verzekeringsjaar in rekening brengen
onder aftrek van de voorschotpremie.
B
Definitieve premie
Ter vaststelling van de definitieve premie is verzekeringnemer verplicht jaarlijks het hiertoe toegezonden formulier
binnen vijf maanden na afloop van het desbetreffende verzekeringsjaar ingevuld en ondertekend aan Avéro Achmea
of de verzekeringsadviseur terug te sturen, dan wel op
andere wijze de definitieve gegevens te verstrekken. Als
deze gegevens niet binnen de gestelde termijn door Avéro
Achmea of de verzekerings-adviseur zijn ontvangen, wordt
de definitieve premie door Avéro Achmea vastgesteld.
C
Gevolgen voor premie
Als de definitieve premie hoger is dan de voorschotpremie
is verzekeringnemer verplicht premie bij te betalen. Is de
definitieve premie lager dan de voorschotpremie, dan is
Avéro Achmea verplicht de teveel betaalde premie terug te
betalen.
Art. 4 Verplichtingen na een ongeval
A
Verplichtingen van verzekeringnemer
Verzekeringnemer is verplicht Avéro Achmea zo spoedig
mogelijk, maar uiterlijk binnen twee maanden, kennis te
geven van een ongeval, waaruit een recht op een uitkering
wegens blijvende invaliditeit zou kunnen ontstaan. Wordt
de kennisgeving later gedaan, dan kan er toch recht op
uitkering zijn, als verzekeringnemer of de betreffende verzekerde aantoont dat:
1. de blijvende invaliditeit uitsluitend het gevolg is van een
ongeval;
2. de gevolgen van het ongeval niet door ziekte, gebrekkigheid of abnormale lichaam- of geestesgesteldheid zijn
vergroot;
3. in alle opzichten de voorschriften van de behandelend arts
zijn opgevolgd;
4. In geval van overlijden van een verzekerde ten gevolge van
een ongeval is verzekeringnemer verplicht Avéro Achmea
hiervan ten minste 48 uur vóór de begrafenis of crematie
in kennis te stellen.
B
Verplichtingen van verzekerde
De betrokken verzekerde is verplicht om:
1. zo spoedig mogelijk maar in ieder geval uiterlijk binnen
een termijn van 72 uur na het ongeval geneeskundige hulp
in te roepen en alles te doen wat voor de genezing bevorderlijk kan zijn;
2. alle door Avéro Achmea nodig geoordeelde gegevens te
verstrekken of te doen verstrekken aan Avéro Achmea of
aan de door Avéro Achmea aangewezen deskundigen en
geen feiten of omstandigheden te verzwijgen, die voor de
vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid en/of
functionele invaliditeit van belang kunnen zijn;
3. zich desgevraagd voor rekening van Avéro Achmea te
laten onderzoeken door een door Avéro Achmea aan te
wijzen arts of zich voor onderzoek te laten opnemen in
een door Avéro Achmea aan te wijzen ziekenhuis of andere medische instelling;
4. desgevraagd zijn behandelende arts en de UWV te
machtigen alle inlichtingen te verstrekken aan betreffende
het ongeval de gevolgen aan een door Avéro Achmea aangewezen deskundige; waar dit medische gegevens betreft
zal Avéro Achmea een arts aanwijzen;
5. inzage te verstrekken in alle bescheiden en alle inlichtingen te geven, die voor de beoordeling van het recht op en
de omvang van de uitkering voor Avéro Achmea van
belang kunnen zijn;
6. Avéro Achmea direct van zijn geheel of gedeeltelijk herstel
in kennis te stellen, als dat van invloed is op een uitkering
volgens deze verzekering.
C
Verplichting van begunstigde
In geval van overlijden van een verzekerde ten gevolge van
een ongeval is de begunstigde verplicht desgevraagd zijn
medewerking te verlenen aan alle maatregelen ter vaststelling van de doodsoorzaak.
Art. 5 Verlies of verval van dekking
A
Het niet nakomen van verplichtingen
Verzekerde of begunstigde verliest het recht op uitkering
als een in de voorwaarden vermelde verplichting door
deze verzekerde respectievelijk begunstigde niet is nage18
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komen en Avéro Achmea daardoor is benadeeld. Als desbetreffende verzekerde respectievelijk begunstigde echter
kan aantonen dat hem daarover redelijkerwijs geen verwijt
valt te maken, verliest verzekerde respectievelijk begunstigde het recht op uitkering niet.
Misleiding
Verzekerde of begunstigde verliest het recht op uitkering
als hij in verband met een bij Avéro Achmea gemeld ongeval Avéro Achmea opzettelijk heeft misleid of heeft
geprobeerd dat te doen.
Melding na meer dan één jaar
Verzekerde of begunstigde verliest in ieder geval het recht
op uitkering als deze verzekerde resp. begunstigde een
ongeval bij Avéro Achmea heeft gemeld meer dan één jaar
nadat het hem bekend kon zijn dat dit ongeval heeft
plaatsgevonden.

Art. 6 Dekking overlijden
In geval van overlijden binnen drie jaar na een ongeval als
gevolg van lichamelijk letsel bij dat ongeval ontstaan, keert
Avéro Achmea het volgens het polisblad voor deze dekking verzekerd bedrag of verzekerd jaarinkomen van de
betrokken verzekerde uit. Onder jaarinkomen wordt verstaan het fiscaal jaarloon, dat over een periode van twaalf
maanden onmiddellijk aan het ongeval voorafgaande aan
de verzekerde werd uitgekeerd. Vergoedingen e.d. welke
niet door de werkgever aan de fiscus werden respectievelijk worden opgegeven, komen voor de berekening van de
premie en de uitkering niet in aanmerking. Indien in de
bedoelde periode van twaalf maanden geen volledig
dienstverband heeft bestaan, zal het jaarloon op pro rata
basis worden herleid alsof het dienstverband gedurende
bedoelde periode wel had bestaan.
Op de uitkering van het verzekerd bedrag worden in mindering gebracht de bedragen die ter zake van hetzelfde
ongeval zijn uitgekeerd wegens blijvende invaliditeit.
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Art. 7 Dekking blijvende invaliditeit
A
Grondslag uitkering
In geval van blijvende invaliditeit keert Avéro Achmea
maximaal het voor de verzekerde van toepassing zijnde
verzekerd bedrag of verzekerd jaarinkomen uit overeenkomstig de op het polisblad vermelde grondslag van de
uitkering. Onder jaarinkomen wordt verstaan het fiscaal
jaarloon, dat over een periode van twaalf maanden
onmiddellijk aan het ongeval voorafgaande aan de verzekerde werd uitgekeerd. Vergoedingen e.d. welke niet door
de werkgever aan de fiscus werden resp. worden opgegeven, komen voor de berekening van de premie en de uitkering niet in aanmerking. Indien in de bedoelde periode
van twaalf maanden geen volledig dienstverband heeft
bestaan, zal het jaarloon op pro rata basis worden herleid
alsof het dienstverband gedurende bedoelde periode wel
had bestaan.
Indien functionele invaliditeit is vermeld wordt de uitkering
gebaseerd op de bepalingen in artikel 8. Bij vermelding
van arbeidsongeschiktheid wordt de uitkering vastgesteld
overeenkomstig de bepalingen in artikel 9.
B
Keuze van uitkering
Indien functionele invaliditeit of arbeidsongeschiktheid als
grondslag uitkering op het polisblad is vermeld heeft verzekerde het recht bij een overkomen ongeval te bepalen
op welke grondslag de uitkering gebaseerd moet zijn.
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Art. 8 Functionele invaliditeit
A
Vaststellen van de functionele invaliditeit
Avéro Achmea stelt de aanwezigheid en de mate van de
functionele invaliditeit bij een verzekerde vast op basis van
de rapportage van door Avéro Achmea aangewezen medische en (eventueel) andere deskundigen. De bepaling van
het percentage functieverlies geschiedt volgens objectieve
maatstaven en wel zoveel mogelijk overeenkomstig de
laatste uitgave van de ‘Guides to the Evaluation of
Permanent Impairment’ van de American Medical
Association (A.M.A) en de richtlijnen van de Nederlandse
Vereniging voor Neurologie en de Nederlandse
Orthopaedische Vereniging, tenzij het percentage van
functionele invaliditeit terug te vinden is in de hieronder
vermelde Gliedertaxe.
B
Gliedertaxe
Bij volledig (functie-)verlies van:
Uitkeringspercentage:
Hoofd:
beide ogen
100
één oog
50
het gehele gehoorvermogen
60
het gehoorvermogen van één oor
25

J

K

L
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één oorschelp
5
het spraakvermogen
50
de reuk of de smaak
5
de neus
10
een natuurlijk blijvend gebitselement
1
Inwendig orgaan:
de milt
10
een nier
20
een long
30
Ledematen:
beide armen
100
beide handen
100
beide benen
100
beide voeten
100
één arm of hand en één been of voet
100
arm in schoudergewricht
80
arm in ellebooggewricht
75
hand in polsgewricht
70
een duim
25
een wijsvinger
15
een middelvinger
12
één van de overige vingers
10
een been of voet
70
een grote teen
10
één van de andere tenen
5
Gedeeltelijk (functie-)verlies
Wanneer sprake is van een gedeeltelijk verlies of gedeeltelijk onbruikbaarheid van één of meer van de in de hierboven vermelde Gliedertaxe genoemde lichaamsdelen of
organen, wordt het uitkeringspercentage naar evenredigheid met de hiervoor vermelde percentages vastgesteld.
Meerdere lichaamsdelen
Bij verlies of blijvende onbruikbaarheid van meerdere
lichaamsdelen of organen worden de percentages opgeteld tot een maximum van 100%.
Maximale uitkering
Terzake van een ongeval wordt bij functionele invaliditeit in
totaal maximaal het verzekerd bedrag uitgekeerd.
Verlies van meerdere vingers
Bij verlies of blijvende onbruikbaarheid van verschillende
vingers van een hand wordt in totaal nooit meer uitgekeerd dan hetgeen op grond van deze verzekering uitgekeerd zou zijn bij verlies of een volledige blijvende functiebeperking van een hand.
Whiplash
Ten aanzien van accelleratie- /decelaratietrauma van de
cervicale wervelkolom waarbij sprake is van klachten
evenwel zonder objectieve verschijnselen en waarbij verder wordt voldaan aan de criteria van het post-whiplash
syndroom zoals opgesteld door de Nederlandse
Vereniging voor Neurologie, wordt bepaald dat hiervoor
maximaal 5% van het verzekerd bedrag wordt uitgekeerd.
Aanwijzigingen voor afwijkingen welke met hulponderzoek,
zoals neuropsychologische testen of vestibulair onderzoek, zijn verkregen geven geen recht op een uitkering
boven dit maximum van 5%.
Beroep verzekerde
In enig ander geval van functionele invaliditeit dan in lid B
en lid G omschreven, zal bij de vaststelling van de mate
van invaliditeit géén rekening worden gehouden met het
beroep van een verzekerde.
Bestaande functionele invaliditeit
Indien een reeds bestaande vorm van functionele invaliditeit door een ongeval wordt verergerd, zal de vastgestelde mate van functionele invaliditeit na het ongeval worden
verminderd met de reeds voor het ongeval bestaande
mate van functionele invaliditeit.
Psychische reactie op een ongeval
Bij de vaststelling van de mate van functionele invaliditeit
wordt nimmer rekening gehouden met de psychische
reactie op het ongeval respectievelijk op het daardoor veroorzaakte lichamelijk letsel respectievelijk invaliditeit, ook
al zou bedoelde psychische reactie op zichzelf in enige
mate functionele invaliditeit tot gevolg kunnen hebben.
Eerder overlijden tengevolge van een ongeval
Mocht verzekerde voor het vaststellen van de functionele
invaliditeit als gevolg van het ongeval zijn overleden, dan
is Avéro Achmea geen uitkering verschuldigd voor functionele invaliditeit.
Land van keuring
De vaststelling van de mate van functionele invaliditeit zal
in Nederland plaatsvinden, ook al is een verzekerde na het
ongeval naar het buitenland vertrokken of was deze ten
tijde van het ongeval al in het buitenland. Een verzekerde
zal in dat geval op eigen kosten naar Nederland (terug)
dienen te komen ter vaststelling van de definitieve mate

van invaliditeit. Voldoet een verzekerde hieraan niet, dan
vervalt daarmee zijn recht op uitkering, tenzij anders is
overeengekomen.
Art. 9 Arbeidsongeschiktheid
A
Vaststelling van arbeidsongeschiktheid
1. De aanwezigheid en de mate van arbeidsongeschiktheid
bij een verzekerde wordt door Avéro Achmea vastgesteld
in overleg met en eventueel na onderzoek door een of
meerdere door Avéro Achmea aan te wijzen deskundige(n).
2. Bij de beoordeling van de mate van arbeidsongeschiktheid
wordt de door deze arbeidsongeschiktheid veroorzaakte
verminderde gelegenheid tot het verkrijgen van arbeid buiten beschouwing gelaten.
3. Wel wordt voor de bepaling van de mate van arbeidsongeschiktheid een vergelijking gemaakt tussen wat de verzekerde met zijn arbeid normaliter aan inkomsten kon verwerven en wat hij als gevolg van zijn arbeidongeschiktheid
nog aan inkomsten zou kunnen verwerven.
B
Berekening van de uitkering
De uitkering bedraagt bij een arbeidsongeschiktheidspercentage van:
15 tot 25%:
20% van het verzekerd bedrag;
25 tot 35%:
30% van het verzekerd bedrag;
35 tot 45%:
40% van het verzekerd bedrag;
45 tot 55%:
50% van het verzekerd bedrag;
55 tot 65%:
60% van het verzekerd bedrag;
65 tot 80%: 72,5% van het verzekerd bedrag;
80% of meer: 100% van het verzekerd bedrag.
C
Bestaande arbeidsongeschiktheid
Indien een voor een ongeval al bestaande arbeidsongeschiktheid, waarvoor Avéro Achmea al een uitkering op
grond van deze verzekering heeft toegekend, door dit
ongeval wordt vergroot, dan wordt voor de vaststelling van
de aanspraak op grond van deze verzekering uitgegaan
van de mate waarin de bestaande arbeidsongeschiktheid
is toegenomen. Een verhoging van het verzekerd bedrag
na het eerdere ongeval wordt in dit verband gezien als een
nieuwe verzekering.
D
Revalidatie en herscholing
Als er op grond van een andere verzekering, voorziening
of regeling geen aanspraak bestaat op vergoeding van
kosten van geneeskundige behandeling en voorzieningen
ter voorkoming en ter vermindering van arbeidsongeschiktheid door middel van revalidatie en/of herscholing,
waaronder begrepen de kosten van aanschaf van prothesen en andere hulpmiddelen, kan Avéro Achmea een door
haar vast te stellen bijdrage in deze kosten leveren.
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bestaat over de aanwezigheid en/of mate van blijvende
invaliditeit, dan kan Avéro Achmea de beslissing tot een
later tijdstip uitstellen, echter uiterlijk tot de dag waarop
drie jaar na het ongeval zijn verstreken.
Wettelijke rente
Indien binnen één jaar na de ongevalsdatum nog geen blijvende invaliditeit is vastgesteld, vergoedt Avéro Achmea
de wettelijke rente over de uitkering verminderd met eventuele voorschotuitkeringen. Deze wordt berekend vanaf de
366e dag na de ongevalsdatum.
Eerder overlijden
Is een verzekerde vóór de vaststelling van de blijvende
invaliditeit overleden anders dan door het ongeval, blijft
het recht op uitkering bestaan. De hoogte van de uitkering
wordt dan bepaald door de op grond van de beschikbare
gegevens verwachte definitieve mate van blijvende invaliditeit als de verzekerde niet zou zijn overleden.
Wijziging van blijvende invaliditeit
Als Avéro Achmea blijvende invaliditeit heeft vastgesteld
en daarvoor een gedeelte van het verzekerd bedrag heeft
uitgekeerd, heeft de verzekerde bij later optredende wijziging van de mate van blijvende invaliditeit geen aanspraak
meer op uitkering van het verzekerd bedrag.
Begunstiging
Als begunstigde wordt aangemerkt:
voor een uitkering krachtens de dekking voor overlijden:
de echtgeno(o)t(e) van de verzekerde, de geregistreerde
partner of degene met wie de verzekerde -aantoonbaarduurzaam samenleefde;
bij ontstentenis van de in sub a bedoelde begunstigde de
wettelijke erfgenamen van de verzekerde met uitzondering
van de Staat der Nederlanden;
voor een uitkering krachtens blijvende invaliditeit de verzekerde zelf.
Aspecten bij uitkering na ongeval
Inhoudingen
De uitkering wordt verminderd met het bedrag dat Avéro
Achmea als gevolg van wettelijke voorschriften moet
inhouden.
Samenloop van uitkeringen
Als voor een ongeval reeds een uitkering wegens blijvende
invaliditeit van de verzekerde verschuldigd is en vervolgens wegens overlijden van deze verzekerde ten gevolge
van hetzelfde ongeval ook een uitkering wegens overlijden
verschuldigd is, geldt voor de hoogte van het in totaal uit
te keren bedrag het hoogste van de twee uitkeringen.

Art. 12 Bijzondere uitsluitingen
Naast de in de algemene voorwaarden genoemde uitsluitingen bestaat evenmin recht op uitkering indien het ongeval het gevolg is van:
1. opzet of roekeloosheid van de verzekerde of begunstigde;
2. het door de verzekerde plegen van of deelnemen aan een
misdrijf of poging daartoe;
3. het onder invloed zijn van alcoholhoudende drank,
bedwelmende of opwekkende of soortgelijke middelen,
waaronder soft- en harddrugs, tenzij de drank en/of de
middelen overeenkomstig medisch voorschrift gebruikt
werden. Het weigeren van een ademtest, bloed- of
urineproef wordt gelijkgesteld met het hiervoor gestelde;
4. het door de verzekerde beoefenen van een sport waarvoor
enige betaling wordt ontvangen;
5. spit, hernia, peesschedeontsteking of zweepslag;
6. allergische reactie, infectie of besmetting door ziektekiemen anders dan in artikel 2 sub 5 bedoeld;
7. het trainen voor, het oefenen voor of het deelnemen aan
wedstrijden of rally´s met motorrijtuigen of motorvaartuigen, waarbij de snelheid een overwegende factor uitmaakt.

Art. 10 Invloed van bestaande invaliditeit of ziekelijke toestand
A
Bestaande toestand
Mochten de gevolgen van het ongeval vergroot zijn door
ziekte, gebrekkigheid of een abnormale lichamelijke- of
geestesgesteldheid van verzekerde, dan wordt voor de
vaststelling van de uitkering uitgegaan van de gevolgen,
die het ongeval gehad zou hebben, indien verzekerde
geheel valide en gezond zou zijn.
B
Eerder ongeval
Het bepaalde in lid A vindt geen toepassing, indien de
bestaande ziekte, gebrekkigheid of abnormale lichamelijke- of geestesgesteldheid van de verzekerde het gevolg
is van een eerder ongeval, waarvoor Avéro Achmea reeds
krachtens deze verzekering een uitkering heeft verstrekt of
nog moet verstrekken.
C
Verergering
Voor zover een bestaande ziekelijke toestand door een
ongeval is verergerd, verleent Avéro Achmea hiervoor geen
uitkering.
D
Evenredigheid
Indien reeds vóór het ongeval arbeidsongeschiktheid of
een (functie-) verlies van het betrokken lichaamsdeel of
orgaan bestond, wordt de uitkering voor arbeidsongeschiktheid resp. functionele invaliditeit naar evenredigheid
verlaagd.
Art. 11 Uitkering
A
Beslissing
Als een verzekerde aanspraak op een uitkering wegens
blijvende invaliditeit maakt, zal Avéro Achmea voor de
vaststelling van het recht op uitkering een beslissing
nemen nadat met betrekking tot de aanwezigheid en/of de
mate van blijvende invaliditeit een praktisch blijvende toestand is ingetreden, echter uiterlijk twee jaar na de datum
van het ongeval.
B
Uitstel beslissing
Als Avéro Achmea van oordeel is, dat nog geen zekerheid
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Hoofdstuk 9
Pemba Uitstapverzekering

B

Aan deze voorwaarden kunnen met inachtneming van de algemene voorwaarden rechten worden ontleend mits Pemba
Uitstapverzekering is vermeld op het polisblad.
C
Inhoudsopgave:
Art. 1 Strekking van de verzekering
Art. 2 Aanspraak op uitkering
Art. 3 Opgaven van de verzekeringnemer ten behoeve van de
premiebetaling
Art. 4 Verplichtingen van de verzekeringnemer
Art. 5 Melding van arbeidsongeschiktheid, herstel en mutaties
van de arbeidsongeschiktheid
Art. 6 Verplichtingen van de verzekeringnemer bij arbeidsonge
schiktheid
Art. 7 Aanvang en einde van de verzekering
Art. 8 Einde garantstelling
Art. 9 Premie
Art. 10 Uitbetaling
Art. 11 Recht op uitkering na beëindiging van de verzekering
Art. 12 Einde van de uitkering
Art. 13 Wijziging van de premie en/of de voorwaarden

D

E

Art. 1 Strekking van de verzekering
A
Deze verzekering voorziet in een periodieke uitkering aan
de verzekeringnemer, indien een (gewezen) werknemer
recht heeft op een door de verzekeringnemer te verstrekken uitkering uit hoofde van de WAO voorzover de eerste
ziektedag van deze werknemer is gelegen binnen de verzekerde periode.
Daar waar "uitkeringsschade" wordt vermeld in deze voorwaarden wordt daar onder verstaan: De bij het eigen-risicodragen van de verzekeringnemer voor zijn rekening
komende WAO-uitkering, conform de vaststelling door de
UWV.
B
Als grondslag voor de verzekering vormen de door de verzekeringnemer aan Avéro Achmea verstrekte inlichtingen
en gedane verklaringen waaronder begrepen het aanvraagformulier inclusief inkomensgegevens, beroeps- en
bedrijfsgegevens, alsmede de door Avéro Achmea afgegeven polis.
Een garantstelling als bedoeld in artikel 75 WAO is onderdeel van deze verzekering. Hiervoor wordt door Avéro
Achmea een premie in rekening gebracht die onderdeel
uitmaakt van de totale premie.Voor de garantstelling zijn
van belang de jaarverslagen over de laatste 3 jaar prognoses en eventuele investeringsplannen. Als de verstrekte
informatie geheel of gedeeltelijk onjuist is of wanneer
gegevens niet zijn gemeld aan Avéro Achmea, heeft Avéro
Achmea, conform ter zake doende wettelijke bepalingen,
het recht zich op de nietigheid van de verzekering te
beroepen.

F

de uitkering is maximaal 5 jaar.
De uitkering volgens deze verzekering is gelijk aan het op
de polis vermelde verzekerde percentage per arbeidsongeschiktheidsjaar, maal de WAO-uitkering die de UWV
ingevolge de WAO voor de arbeidsongeschikte (gewezen)
werknemer heeft vastgesteld.
Geen recht op uitkering bestaat voor de werknemer die
arbeidsongeschikt is en van wie de eerste ziektedag is
gelegen voor de ingangsdatum dan wel na de einddatum
van deze verzekering, met inachtneming van lid D van dit
artikel.
Indien een werknemer op de ingangsdatum van de verzekering dan wel bij indiensttreding, recht kan doen gelden
op een uitkering uit hoofde van de WAO, op basis van een
arbeidsongeschiktheidspercentage van minder dan 80%,
heeft de verzekering uitsluitend betrekking op zijn arbeidsgeschiktheid. De toename van de arbeidsongeschiktheid
is niet verzekerd indien die is toe te rekenen aan de oorspronkelijke oorzaak van de arbeidsongeschiktheid die op
de ingangsdatum van de verzekering bestond.
Geen recht op uitkering bestaat voor de arbeidsongeschikte werknemer van wie de eerste dag van arbeidsongeschiktheid is gelegen binnen een termijn van 6 maanden
na de ingangsdatum van deze verzekering of bij indiensttreding na die ingangsdatum, 6 maanden na indiensttreding, terwijl de gezondheidstoestand van de werknemer
bij het aangaan van deze verzekering of bij indiensttreding
het intreden van arbeidsongeschiktheid kennelijk moest
doen verwachten.
Naast de in de algemene voorwaarden genoemde uitsluitingen bestaat evenmin geen recht op uitkering ingeval de
arbeidsongeschiktheid is ontstaan uit of verergerd door
opzet of grove schuld van de verzekeringnemer, diens
(gewezen) werknemer of van een bij de uitkering belanghebbende.

Art. 3 Opgaven van de verzekeringnemer ten behoeve van de
premiebetaling
A
De verzekeringnemer is verplicht iedere werknemer bij
indiensttreding aan te melden en mutaties in het personeelsbestand met opgave van datum indienst- en uitdiensttreding, alsmede geboortedatum, geslacht, loon en
beroep door te geven aan Avéro Achmea.
Onder loon wordt in het kader van deze verzekering verstaan:
het voor iedere werknemer geldende brutoloon voor de
sociale verzekeringen als bedoeld in de Coördinatiewet
Sociale Verzekeringen, gemaximeerd op het maximumloon
dat voor de WAO in aanmerking wordt genomen.
Voor de premievaststelling geldt het loon waarover de
basispremie als bedoeld in de WAO, wordt geheven.
Hierbij wordt geen rekening gehouden met een eventuele
korting/vrijstelling op de basispremie.
B
De verzekeringnemer is verplicht jaarlijks voor 1 maart aan
Avéro Achmea een opgave te doen van:
1. de verwachte totale som van de individuele lonen van de
werknemers over het desbetreffende jaar;
2. de definitieve totale som van de individuele lonen van de
werknemers over het verstreken jaar alsmede indien Avéro
Achmea daarom verzoekt een nadere specificatie daarvan;
3. de samenstelling van het personeelsbestand naar leeftijd,
geslacht, loon en beroep aan het begin van het nieuwe
verzekeringsjaar.
C
Het premiepercentage wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld
aan de hand van de gegevens van de verzekerde werknemers.
Wanneer de premieplichtige som van de individuele lonen
van de werknemers gedurende het kalenderjaar meer dan
20% wijzigt ten opzichte van de laatste door de verzekeringnemer aan Avéro Achmea gedane opgave, dan is de
verzekeringnemer verplicht Avéro Achmea hiervan op de
hoogte te stellen. Het premiepercentage wordt dan
opnieuw vastgesteld voor de resterende periode van het
kalenderjaar.
D
De verzekeringnemer laat desgevraagd de onder lid B
genoemde opgaven controleren door een registeraccountant, en zendt de gewaarmerkte uitslag van deze controle
aan Avéro Achmea.
E
De verzekeringnemer machtigt desgevraagd Avéro
Achmea tot het doen inwinnen van informatie bij de UWV
omtrent de omvang van zowel de voor de verzekeringnemer geldende som van de individuele lonen van de werknemers voor de landelijk uniforme basispremie voor de
WAO als het arbeidsongeschiktheidsverleden voor de
gedifferentieerde premie voor de WAO.
F
Avéro Achmea heeft het recht een uitkering geheel of

Art. 2 Aanspraak op uitkering
A
Op grond van deze verzekering heeft de verzekeringnemer
recht op uitkering voor arbeidsongeschikte (gewezen)
werknemers die op de eerste ziektedag bij de verzekeringnemer in dienstbetrekking zijn (geweest) en voor zover
overigens is voldaan aan de bepalingen in dit artikel.
Onder eerste ziektedag wordt in het kader van deze verzekering de eerste werkdag verstaan waarop de werknemer
wegens arbeidsongeschiktheid in de zin van de Ziektewet
geheel of gedeeltelijk niet heeft gewerkt of de arbeid tijdens werktijd heeft gestaakt.
Onder arbeidsongeschiktheid wordt in het kader van deze
verzekering verstaan:
Arbeidsongeschiktheid in de zin van de WAO, zoals deze
wordt vastgesteld door de bevoegde UWV. De eerste dag
van arbeidsongeschiktheid is de eerste dag waarop de
werknemer wegens ziekte niet heeft gewerkt of het werken
tijdens de werktijd heeft gestaakt. Hierbij geldt dat, indien
periodes van arbeidsongeschiktheid elkaar met een onderbreking van minder dan 4 weken opvolgen,deze als één
periode worden beschouwd.
Voor iedere arbeidsongeschikte werknemer gaat het recht
op uitkering in wanneer de werknemer aanspraak kan
maken op een door de verzekeringnemer te verstrekken
uitkering uit hoofde van de WAO, de verzekeringnemer
deze uitkering daadwerkelijk verstrekt.
De uitkering wordt verstrekt zolang de werknemer recht
heeft op een door de verzekeringnemer te verstrekken uitkering uit hoofde van de WAO en zolang de verzekeringnemer deze uitkering daadwerkelijk verstrekt. De duur van
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gedeeltelijk te weigeren, indien de verzekeringnemer niet
aan de in dit artikel genoemde verplichtingen voldoet of
heeft voldaan.
C
Art. 4 Verplichtingen van de verzekeringnemer
A
De verzekeringnemer is verplicht:
1. zich voor de begeleiding en reïntegratie van de arbeidsongeschikte (gewezen) werknemers bij
te laten staan door een gecertificeerde Arbo-dienst;
2. Avéro Achmea onmiddellijk in kennis te stellen van het
voornemen het eigen-risicodragen als bedoeld in artikel
75 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
voor de WAO te beëindigen;
3. Avéro Achmea onmiddellijk op de hoogte te brengen van
het aanvragen van surséance van betaling, het verkeren in
staat van faillissement of het anders verkeren in een staat
waarin hij niet meer aan zijn verplichtingen voldoet of kan
voldoen in het kader van de overname van de verplichting
tot het betalen van uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid,
zoals omschreven in de WAO en de met de WAO verband
houdende regelgeving;
4. Avéro Achmea onmiddellijk op de hoogte te brengen van:
a. ingrijpende wijziging van de bedrijfsvoering door bijvoorbeeld reorganisatie, acquisitie of het afstoten van bedrijfsonderdelen, en/of door het gaan uitvoeren van nieuwe
bedrijfsactiviteiten die in belangrijke mate afwijken van de
bestaande werkzaamheden en die tot een verhoogd risico
op arbeidsongeschiktheid leiden;
b. het wijzigen of beëindigen van de overeenkomst met de
arbodienst.
In de gevallen onder lid A sub 4 geldt dat Avéro Achmea het
recht heeft om nadere informatie te vragen en de premie
en/of voorwaarden te herzien dan wel de verzekering met
onmiddellijke ingang te beëindigen en is de verzekeringnemer verplicht Avéro Achmea desgevraagd in het bezit te
stellen van documenten waaruit de wijziging blijkt.
B
Indien de verzekeringnemer met de wijziging van premie
en/of voorwaarden als bedoeld in het eerste lid onder
sub 4 niet akkoord gaat, heeft hij het recht binnen een
maand na ontvangst van de kennisgeving hiervan de verzekering tussentijds te beëindigen. De verzekering zal alsdan worden beëindigd per de datum waarop Avéro
Achmea de mededeling over de gewijzigde omstandigheden heeft ontvangen.
C
Avéro Achmea heeft het recht een uitkering geheel of
gedeeltelijk te weigeren, indien de verzekeringnemer niet
aan de in dit artikel genoemde verplichtingen voldoet of
heeft voldaan.

D

bevordering van het herstel en de reïntegratie van een
arbeidsongeschikte (gewezen) werknemer van de werkgever.
Avéro Achmea zal dienaangaande een voorstel doen waarin de reïntegratiemogelijkheden zullen zijn opgenomen.
Indien niet uit hoofde van een andere regeling aanspraak
bestaat op vergoeding van kosten van geneeskundige
behandeling en voorziening ter voorkoming en ter vermindering van arbeidsongeschiktheid door revalidatie en/of
herscholing kan Avéro Achmea een door hem vast te stellen bijdrage in deze kosten leveren, binnen door Avéro
Achmea te stellen condities.

Art. 6 Verplichtingen van de verzekeringnemer bij arbeidsongeschiktheid
A
De verzekeringnemer is verplicht:
1. binnen het kader van zijn mogelijkheden al het nodige te
doen teneinde te bewerkstelligen dat een werknemer, voor
wie Avéro Achmea een uitkering verricht of zou kunnen
gaan verrichten, kan terugkeren in het arbeidsproces en
erop toe te zien dat de werknemer alles nalaat wat zijn
reïntegratie zou kunnen vertragen of verhinderen;
2. binnen het kader van zijn mogelijkheden al het nodige te
doen, teneinde te bewerkstelligen dat de werknemer
medewerking verleent aan het reïntegratieproces;
3. in ieder geval zijn wettelijke verplichtingen na te komen,
zoals bij voorbeeld de 13e weeksmelding bij de UWV, het
inschakelen van de Arbo-dienst, het aanleggen van een
reïntegratiedossier, het aanbieden van passende arbeid of
het helpen bij het vinden van passend werk bij een andere
werkgever;
4. in het geval van een geschil met de werknemer over de
mate van arbeidsongeschiktheid of de mogelijkheden tot
reïntegratie, een second opinion aan te vragen bij het
UWV;
5. zich in verbinding te stellen met Avéro Achmea teneinde te
beoordelen of, en zoja in hoeverre, de mogelijkheden van
herstel respectievelijk reïntegratie kunnen worden benut;
6. Avéro Achmea in de gelegenheid te stellen te controleren
of de verzekeringnemer tijdig, de wettelijk geregelde akties
heeft ondernomen met betrekking tot:
- de tijdige ziekmelding bij de Arbo-dienst;
- reïntegratieadvies Arbo-dienst;
- opstellen van een Plan van Aanpak;
- inschakeling van een case-manager.
B
Avéro Achmea heeft het recht een uitkering geheel of
gedeeltelijk te weigeren, indien verzekeringnemer niet aan
de in dit artikel genoemde verplichtingen voldoet of heeft
voldaan.

Art. 5 Melding van arbeidsongeschiktheid, herstel en
mutaties van de arbeidsongeschiktheid
A
De verzekeringnemer is verplicht:
1. dertien weken na de eerste dag van arbeidsongeschiktheid, Avéro Achmea in kennis te stellen van nog lopende
ziektegevallen;
2. de door Avéro Achmea nodig geoordeelde gegevens,
waaronder de uitkeringsbescheiden van de WAO,
onmiddellijk aan Avéro Achmea te verstrekken of te doen
verstrekken. Desgevraagd dient de verzekeringnemer
daartoe de UWV, de daarbij behorende adviserende en
administrerende instanties, alsmede de arbodienst waar
de werkgever bij aangesloten is, te machtigen; voorts
geen feiten of omstandigheden, die voor de vaststelling
van de uitkering van belang zijn, te verzwijgen, dan wel
feiten of omstandigheden onjuist of onvolledig weer te
geven;
3. Avéro Achmea onmiddellijk op de hoogte te stellen van
het gehele of gedeeltelijke herstel, dan wel van de gehele
of gedeeltelijke hervatting van werkzaamheden van de
arbeidsongeschikte werknemer;
4. Avéro Achmea onmiddellijk te informeren over wijzigingen
in de uitkeringsverplichting krachtens de WAO, onder
overlegging van de daarop betrekking hebbende uitkeringsbescheiden van de WAO;
5. Avéro Achmea behulpzaam te zijn bij het zoeken van verhaal op een aansprakelijke derde en zich tegenover derden te onthouden van het treffen van enigerlei regeling
met betrekking tot het verhaalsrecht;
6. Avéro Achmea heeft het recht een uitkering geheel of
gedeeltelijk te weigeren, indien de verzekeringnemer niet
aan de hierboven vermelde verplichtingen voldoet of heeft
voldaan.
B
De verzekeringnemer en Avéro Achmea treden met elkaar
in overleg teneinde te beoordelen of gebruik kan worden
gemaakt van de voorzieningen en regelingen welke Avéro
Achmea heeft getroffen of gaat treffen in het kader van de

Art. 7 Aanvang en einde van de verzekering
A
Onverminderd hetgeen elders in deze voorwaarden
bepaald is, heeft Avéro Achmea het recht, zonder dat
enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is, de verzekering alsmede de daarvan deel uitmakende garantstelling
middels een aangetekende brief buiten rechte te beëindigen vanaf het moment dat de verzekeringnemer:
1. niet langer eigen-risicodrager is als bedoeld in artikel 75
van de WAO;
2. zijn uitkeringsverplichtingen krachtens de WAO jegens de
werknemer ter zake van wie de uitkering krachtens deze
verzekering wordt verstrekt, niet meer nakomt.
Art. 8 Einde garantstelling
Avéro Achmea heeft het recht de garantstelling als
bedoeld in artikel 75 WAO, die onderdeel is van deze verzekering te allen tijde te beëindigen door schriftelijke
opzegging bij het UWV.
Art. 9 Premievaststelling
A
Op de premievervaldatum van de verzekering wordt jaarlijks vooraf een voorlopige premie vastgesteld op basis
van de verwachte te verzekeren som van de individuele
lonen van de werknemers voor het desbetreffende jaar.
B
Bij wijziging van de voor de premie van belang zijnde
gegevens, zoals genoemd in artikel 3, kan in de loop van
het verzekeringsjaar de voorlopige premie worden aangepast aan de gewijzigde gegevens, onverminderd het
bepaalde in artikel 3 lid B.
C
Jaarlijks na afloop van het verzekeringsjaar wordt op basis
van de definitieve voor de premie van belang zijnde gegevens, een definitieve premie vastgesteld.
D
Voor zowel de voorlopige als de definitieve premie ontvangt de verzekeringnemer een nota, waarop is aangegeven wanneer de premie uiterlijk dient te zijn voldaan.
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Art. 10 Uitbetaling
A
Het recht op de uitkering voor een arbeidsongeschikte
werknemer gaat in op de dag waarop de aanspraak op
een WAO-uitkering bestaat. Avéro Achmea betaalt de aan
de verzekeringnemer uit te keren bedragen bij wijze van
voorschot per maand achteraf.
B
Na afloop van het verzekeringsjaar wordt op basis van de
dan vaststaande gegevens welke voor de vaststelling van
de uitkeringsschade van belang zijn, de definitieve
omvang van de uitkeringsschade vastgesteld.
C
Een op grond van het voorgaande lid geconstateerd overschot of tekort in de uitbetaling van de uitkeringsschade,
zal worden teruggevorderd van respectievelijk verrekend
met de verzekeringnemer.
D
Ieder recht van de verzekeringnemer ten opzichte van
Avéro Achmea ter zake van een vordering vervalt na het
verstrijken van 1 jaar nadat die vordering is ontstaan.
Art. 11 Recht op uitkering na beëindiging van de verzekering
Onverminderd hetgeen elders in deze voorwaarden is
bepaald, blijven bij beëindiging van de verzekering de
rechten ten aanzien van arbeidsongeschiktheidsgevallen
waarvan de eerste dag van arbeidsongeschiktheid ligt
voor de beëindiging van de verzekering gewaarborgd.
Dit artikel geldt echter niet indien Avéro Achmea deze verzekering heeft beëindigd in de gevallen geregeld in het
hiervoor genoemde artikel 7 lid A sub 2 en van de algemene
voorwaarden artikel 3 lid C sub 1 t/m 4 en in artikel 4 lid B
onder 4.
Art. 12 Einde van de uitkering
A
De uitkering voor een arbeidsongeschikte werknemer eindigt:
1. op de dag waarop de verplichting van verzekeringnemer
tot het betalen van een WAO-uitkering eindigt dan wel de
dag waarop de verzekeringnemer zijn uitkeringsverplichtingen krachtens de WAO jegens de werknemer ter zake
van wie de uitkering krachtens deze verzekering wordt
verstrekt, niet meer nakomt;
2. op de dag met ingang van welke Avéro Achmea de verzekering heeft beëindigd, in de gevallen zoals bedoeld in de
tweede volzin van artikel 11;
3. indien het bepaalde bij artikel 6 van deze polisvoorwaarden niet wordt nageleefd.
Voor zover deze bepaling van toepassing is op nog te verrichten uitkeringen, vervalt elk recht op uitkering indien de
verzekeringnemer deze verplichting niet nakomt;
4. op de dag van overlijden van de werknemer. In dit geval
keert Avéro Achmea de wettelijk verplichte overlijdensuitkering, die voor rekening komt van de verzekeringnemer
en ook daadwerkelijk door hem wordt betaald, uit aan de
verzekeringnemer;
5. met onmiddellijke ingang, zodra Avéro Achmea gehouden
is op grond van de garantstelling aan het UWV uit te
keren.
B
Elk recht op uitkering vervalt, indien de verzekeringnemer
opzettelijk onjuiste gegevens verstrekt of laat verstrekken.
Art. 13 Wijziging van de premie en/of de voorwaarden
Naast de mogelijkheid van wijziging van de premie en
voorwaarden zoals vermeld in de algemene voorwaarden
is het volgende van toepassing op deze verzekering.
A
Bij verlenging van deze overeenkomst heeft Avéro
Achmea het recht het tarief en andere voorwaarden in
deze overeenkomst te wijzigen, mits het voorstel tenminste 3 maanden voor die datum schriftelijk is meegedeeld.
De verzekeringnemer kan de overeenkomst dan opzeggen
mits hij dit schriftelijk doet binnen 2 maanden na de kennisgeving van Avéro Achmea van de voorgenomen wijzigingen.
B
Schadeverloop
Avéro Achmea heeft eveneens het recht, indien het schadeverloop van deze verzekering daartoe aanleiding geeft,
de premie en/of voorwaarden van deze verzekering te wijzigen met ingang van een door Avéro Achmea te bepalen
datum met inachtneming van een termijn van 30 dagen
gerekend vanaf de dagtekening van het voorstel tot wijziging aan de verzekeringnemer.
De verzekeringnemer wordt geacht met de wijziging te
hebben ingestemd, tenzij hij Avéro Achmea binnen 30
dagen na die mededeling van het tegendeel heeft bericht.
In dat geval eindigt de verzekering met ingang van de
datum waarop de wijziging van kracht geworden zou zijn.
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Hoofdstuk 10
Verhaalsrechtsbijstandverzekering
Aan deze verzekering kunnen met inachtneming van de algemene
voorwaarden rechten worden ontleend mits “Arbo-dienstverlening” of “Verhaalsrechtbijstandverzekering” is vermeld op het
polisblad.
Inhoudsopgave:
Art. 1 Strekking van de verzekering
Art. 2 Omvang van de dekking
Art. 3 Verzekerde kosten van verhaalsrechtsbijstand
Art. 4 Maximum verzekerd bedrag bij meerdere aanspraken per
gebeurtenis.
Art. 5 Franchise
Art. 6 Verhaalsrechtsbijstand en financieel belang
Art. 7 Bijzondere uitsluitingen
Art. 8 Melden van de zaak en de verplichtingen van de verzekerde

B

C

D
Art. 1 Strekking van de verzekering
De verzekering heeft als doel ten behoeve van de verzekeringnemer en de krachtens de Ziekteverzuimverzekering
van Avéro Achmea verzekerde werknemer rechtsbijstand
te verlenen voor verhaal van schade op een wettelijk aansprakelijke derde. De verhaalsrechtsbijstand wordt verleend door deskundigen van Avéro Achmea of door DAS
Rechtsbijstand, hierna ten behoeve van deze voorwaarden
gezamenlijk te noemen Avéro Achmea.

E

Art. 2 Omvang van de dekking
A
Wie verzekerd is
In het kader van deze Verhaalsrechtsbijstandverzekering
wordt in tegenstelling tot hetgeen in de algemene voorwaarden is vermeld als verzekerde aangemerkt:
- de verzekeringnemer;
- de werknemers, waaronder mede begrepen de bestuurders en commissarissen; de nagelaten betrekkingen van
de verzekeringnemer en de werknemers, voor zover zij
een vordering tot voorziening in de kosten van levensonderhoud kunnen instellen;
B
Gebeurtenis
Onder een verzekerde gebeurtenis wordt verstaan: een bij
het sluiten van de verzekering onverwacht en redelijkerwijs
niet te voorzien voorval. Een reeks van met elkaar verband
houdende voorvallen wordt als één gebeurtenis aangemerkt, die geacht wordt te hebben plaatsgevonden op het
moment van het eerste voorval uit de reeks.
Met betrekking tot gebeurtenissen waarbij verzekeringnemer en/of de verzekerde werknemer is betrokken, wordt
verhaalsrechtsbijstand verleend aan:
1. de verzekeringnemer bij verhaal van de netto loonschade
op een voor arbeidsongeschiktheid van de betrokken
werknemer wettelijk, dus niet contractueel, aansprakelijke
derde;
2. de verzekeringnemer en/of de betrokken werknemer die
schade verband houdende met letsel of aantasting van de
gezondheid al dan niet de dood ten gevolge hebbend en
de daarmee samenhangende schade verbandhoudende
met beschadiging, vernietiging, vermissing of verontreiniging van zaken, wil verhalen op een wettelijk, dus niet
contractueel aansprakelijke derde.
De nagelaten betrekkingen van de verzekeringnemer en de
werknemers, voorzover zij een vordering tot voorziening in
de kosten van levensonderhoud kunnen instellen. de
kosten van verhaalsrechtsbijstand
C
Verzekeringsgebied en toepasselijk recht
Verhaalsrechtsbijstand wordt verleend onder toepassing van
Nederlands recht en onder bevoegdheid van een
Nederlandse rechter. Indien er geen mogelijkheid is tot toepassing van het Nederlandse recht en de Nederlandse
rechter niet bevoegd kan worden gesteld in deze, kan uitsluitend aanspraak worden gemaakt op deze verhaalsrechtsbijstandverzekering voor Europa, Aziatisch Turkije,
Israël, Marokko, Tunesië en Algerije, mits uitsluitend de
rechter van een van betreffende landen bevoegd is en
tevens het recht van het betreffende land van toepassing is.

3. de kosten van getuigen, voor zover door de rechter toegewezen;
4. de proceskosten van de verzekerde en van de tegenpartij,
voor zover die krachtens een onherroepelijk vonnis ten
laste van de verzekerde komen;
5. de kosten van het ten uitvoer leggen van een vonnis gedurende maximaal 5 jaar, nadat dit vonnis onherroepelijk is
geworden;
6. de noodzakelijke reis- en verblijfkosten van de verzekerde,
als zijn persoonlijk verschijnen voor een gerecht bevolen
of dringend gewenst is.
De eventuele te maken totale externe kosten van verhaalsrechtsbijstand per verhaalsgeval komen tot maximaal
€ 25.000,- voor rekening van Avéro Achmea. De kosten
genoemd in lid A sub 1 blijven hierbij buiten beschouwing.
Als de gebeurtenis gedeeltelijk onder de omvang van de
dekking van de verzekering valt, worden de aan de het
verlenen van verhaalsrechtsbijstand verbonden kosten
door Avéro Achmea naar evenredigheid vergoed.
Bij een actie door één of meer verzekerden waarbij anderen rechtstreeks belang hebben, vergoedt Avéro Achmea
per verzekerde alleen de kosten van verhaalsrechtsbijstand in verhouding tot het aantal belanghebbenden.
Als bij een proces, arbitrage of bindend advies de tegenpartij tot vergoeding van kosten wordt veroordeeld, komt
het bedrag van deze kosten, voor zover zij voor rekening
van Avéro Achmea zijn gekomen, ten gunste van Avéro
Achmea.
Onder de kosten van verhaalsrechtsbijstand zijn niet
begrepen aan de verzekerde opgelegde geldstraffen, boetes en dwangsommen.
Avéro Achmea verleent aan de verzekerde geen verhaalsrechtsbijstand voorzover verzekerde aanspraak kan maken
op behartiging van zijn belangen krachtens een andere
verzekering of voorziening, al dan niet van oudere datum.

Art. 4 Maximum verzekerd bedrag bij meerdere aanspraken
per gebeurtenis.
Indien naar aanleiding van een gebeurtenis meerdere aanspraken op rechtsbijstand bestaan, geldt het in de polisvoorwaarden of op het polisblad genoemde maximum
voor alle aanspraken tezamen.
Art. 5 Franchise
De aanspraak op rechtsbijstand kan alleen worden
gemaakt indien per verzekerde het belang van de vordering tenminste € 250,- beloopt.
Art. 6 Verhaalsrechtsbijstand en financieel belang
Als Avéro Achmea van mening is dat het financieel belang
de kosten niet rechtvaardigt, is zij gerechtigd, in plaats
van (verdere) verhaalsrechtsbijstand te verlenen, de verzekerde een bedrag in geld aan te bieden ter hoogte van het
financieel belang onder aftrek van het de hierboven
genoemde franchise.
Art. 7 Bijzondere uitsluitingen
A
Naast de in de algemene voorwaarden genoemde uitsluitingen bestaat evenmin aanspraak op verhaalsrechtsbijstand of vergoeding van kosten indien er sprake is van:
1. geschillen tussen verzekerden onderling. Avéro Achmea
verleent alleen rechtsbijstand aan de verzekerde die door
de verzekeringnemer is aangewezen. In gevallen waarin
een tegenstrijdig belang tussen de verzekeringnemer en
één van de personen die als verzekerde rechten aan de
verzekering kan ontlenen naar voren komt, behartigt Avéro
Achmea uitsluitend de belangen van de verzekeringnemer;
2. schade door of ontstaan uit oorzaken, welke voor de
ingangsdatum van de verzekering liggen;
3. inschakeling van een externe deskundige zonder voorafgaande toestemming van of zonder overleg met Avéro
Achmea;
4. verbintenissen voortvloeiende uit borgtocht, schuldvernieuwing, cessie en subrogatie;
5. gebeurtenissen verband houdende met fiscale kwesties,
zoals belastingrecht, retributies en accijnzen.
Art. 8 Melden van de zaak en de verplichtingen van de verzekerde
A
Zodra de verzekerde kennis draagt van een gebeurtenis
die voor Avéro Achmea kan leiden tot een verplichting om
verhaalsrechtsbijstand te verlenen, is verzekerde verplicht
Avéro Achmea:
- zo spoedig mogelijk die gebeurtenis te melden;
- zo spoedig mogelijk alle gegevens te verstrekken en stukken door te zenden;

Art. 3 Verzekerde kosten van verhaalsrechtsbijstand
A
Voor rekening van Avéro Achmea komen:
1. de interne kosten van advies en behandeling door de
eigen deskundigen van de Avéro Achmea;
2. de volgende externe kosten: De kosten van de door
Achmea ingeschakelde externe deskundige en van de in
diens opdracht in overleg met Avéro Achmea genomen
maatregelen;
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zijn volle medewerking te verlenen en alles na te laten dat
de belangen van Avéro Achmea zou kunnen benadelen.
De verzekering geeft geen dekking indien de verzekerde
één van deze verplichtingen niet is nagekomen en
daardoor de belangen van Avéro Achmea heeft geschaad,
dan wel wanneer verzekerde zonder voorafgaande toestemming van Avéro Achmea een ander met de behartiging van zijn belangen heeft belast.
In elk geval vervalt het recht op verhaalsrechtsbijstand, als
de aanmelding niet plaatsvindt binnen 1 jaar na de
gebeurtenis die voor Avéro Achmea tot een verplichting
kan leiden.
Behandeling van de zaak en verplichtingen van Avéro
Achmea:
De verhaalsrechtsbijstand wordt verleend door deskundigen van Avéro Achmea. Tevens kan de verhaalsrechtsbijstand verleend worden door externe deskundigen, indien
Avéro Achmea dit wenselijk en/of noodzakelijk acht.
Onder externe deskundigen worden in het kader van deze
verzekering verstaan: een advocaat of andere terzake kundige die krachtens de toepasselijke regels inzake procesbevoegdheid in de (eventuele) gerechtelijke of administratieve procedure de noodzakelijke rechtsbijstand mag verlenen.
In geval een externe deskundige voor het verlenen van
verhaalsrechtsbijstand wordt ingeschakeld, heeft verzekerde het recht deze zelf te kiezen. Heeft verzekerde geen
voorkeur, dan kiest Avéro Achmea zelf.
Het recht om voor het verlenen van verhaalsrechtsbijstand
een externe deskundige te kiezen heeft verzekerde eveneens, indien zowel verzekerde, als de wettelijk aansprakelijke derde jegens Avéro Achmea aanspraak op verhaalsrechtsbijstand heeft voor de behandeling van het tussen
hen beiden gerezen en bij Avéro Achmea aangemelde
geschil.
De opdracht aan een externe deskundige wordt uitsluitend
door Avéro Achmea namens verzekerde gegeven. Avéro
Achmea is niet gebonden aan de betalingsafspraken, die
door de verzekerde met een externe deskundige zijn
gemaakt.
Gaat het om een zaak waarin een Nederlandse rechter
bevoegd is, dan komen uitsluitend externe deskundigen in
aanmerking die in Nederland staan ingeschreven en aldaar
kantoor houden.
Gaat het om een zaak waarin een buitenlandse rechter
bevoegd is, dan komen uitsluitend externe deskundigen in
aanmerking die bij het buitenlandse gerecht staan ingeschreven.
Avéro Achmea is nimmer verplicht voor het verlenen of
voortzetten van verhaalsrechtsbijstand tegelijkertijd of
achtereenvolgens voor haar rekening meer dan één externe deskundige in te schakelen.
Als een externe deskundige is ingeschakeld, is de verzekerde verplicht, al dan niet via de externe deskundige,
Avéro Achmea op de hoogte te houden van de voortgang.
Avéro Achmea is niet gebonden aan betalingsafspraken,
die door verzekerde met een externe deskundige zijn
gemaakt.
Avéro Achmea is niet aansprakelijk voor schade, die ontstaat door of in verband met de behandeling van een zaak
door een externe deskundige.
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