Verschillenlijst voorwaarden volmachten
Algemene voorwaarden Inkomen
1.b

Overdraagbaarheid opgenomen

2.c

Opzegging na contractvervaldatum was 2 maanden. Aangepast naar
1 maand.
Verwijderd:
Opzegging polis door verzekeringnemer: In de huidige voorwaarden
staat ook ‘aan het begin van een nieuw verzekeringsjaar dat volgt op
een heel verzekeringsjaar waarin geen risico is gelopen.’
Toegevoegd:
“Wij mogen de verzekering schriftelijk beëindigen: per direct bij opzet
van u of een verzekerde om ons te misleiden of bij fraude. Hoe wij
omgaan met fraude leest u in hoofdstuk 6.
Fraude expliciet genoemd."
Toegevoegd:
“Wij mogen de verzekering schriftelijk beëindigen:
• nadat u failliet bent verklaard of surseance van betaling is verleend.
De verzekering eindigt op de datum van faillissement of surseance of de
in de opzeggingsbrief genoemde datum. Maar nooit eerder dan 2
maanden na de datum van dagtekening van de opzeggingsbrief. "
Toegevoegd:
“U moet ons wijzigingen doorgeven die van belang zijn voor het risico
dat u bij ons heeft verzekerd. Dit zijn in ieder geval:
• wijzigingen van de juridische structuur en de bijbehorende
concernrelaties."
"Verplichtingen bij ziekte, een ongeval en arbeidsongeschiktheid”
toegevoegd aan Algemene voorwaarden Inkomen. Dit stond niet in
alle productmodules.
Verplichtingen van u, degene die recht heeft op de uitkering en de
verzekerde
U, degene die recht heeft op de uitkering en/of de verzekerde zijn het
volgende verplicht in het geval van ziekte, ongeval of
arbeidsongeschiktheid:
• zich direct geneeskundig laten behandelen.
• alles doen voor een spoedig herstel en re-integratie.
• alles nalaten wat het herstel kan vertragen of verhinderen.
• alle medewerking verlenen en alles nalaten wat onze belangen kan
schaden
• alle gegevens die wij vragen aan ons te geven, of aan andere
deskundigen die wij aanwijzen.
• ons te machtigen om inlichtingen in te (laten) winnen bij derden.
• geen feiten of omstandigheden te verzwijgen die van belang zijn voor
de vaststelling van de oorzaak en de mate van arbeidsongeschiktheid
of de uitkering en vergoedingen.
• zich te laten onderzoeken door een arts die wij aanwijzen, als wij dat
vragen. De kosten daarvoor vergoeden wij.
• ons binnen 48 uur te informeren over geheel of gedeeltelijk herstel.
• ons binnen 48 uur te informeren over het geheel of gedeeltelijk
hervatten van beroepswerkzaamheden, of het aanvaarden van
andere betaalde arbeid.
• tijdig met ons overleggen als u of verzekerde langer dan 2 maanden
naar het buitenland wilt gaan.
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Let op: als een verplichting niet is nagekomen en onze belangen
daardoor zijn of worden geschaad, vervalt het recht op uitkering. "
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Toegevoegd:
“Wat gebeurt er als u de aanvangspremie niet op tijd betaalt?
Betaalt u de aanvangspremie niet uiterlijk op de 30e dag na ontvangst
van het betalingsverzoek? Of weigert u om te betalen? Dan heeft u
vanaf dat moment geen verzekeringsdekking. Ook zonder dat wij u
verder nog in gebreke hoeven te stellen.
Met aanvangspremie bedoelen wij de eerste premie die u moet
betalen voor een nieuw afgesloten verzekering. Of de eerste premie
voor een tussentijdse wijziging van een verzekering. "
"Ziekte, een ongeval of arbeidsongeschiktheid is niet verzekerd als deze
is ontstaan, bevorderd of verergerd door u, de verzekerde of iemand
die belang heeft bij deze verzekering:
Toegevoegd:
* belanghebbende
* Om deze zin voor alle dekkingen te laten gelden, is
'arbeidsongeschiktheid' gewijzigd naar 'schade, ziekte, ongeval' …die is
ontstaan, bevorderd of verergerd door…"
Sancties en/of handelsbeperkingen uitgebreid conform advies Verbond
/ opschortende clausule.
Privacyregelement opgenomen:
“Bij de aanvraag of het wijzigen van uw verzekering vragen wij
persoonsgegevens van u voor het:
• aangaan en uitvoeren van de verzekering.
• beheren van de relaties na het sluiten van de verzekering.
• voldoen aan wettelijke verplichtingen.
• waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector.
• maken van statistische analyses.
• uitvoeren van marketingactiviteiten."
In de huidige voorwaarden wordt verwezen naar het privacyreglement
geregistreerd bij de Registratiekamer.
Toegevoegd:
“Om een verantwoord acceptatie- risico- en fraudebeleid te voeren,
kunnen wij gegevens over u en uw verzekeringen inzien en vastleggen
in het centraal informatiesysteem (CIS) van de in Nederland werkzame
verzekeringsmaatschappijen. Op www.stichtingcis.nl vindt u meer
informatie, waaronder het privacyreglement van Stichting CIS."
Hoofdstuk 'Hoe gaan wij om met fraude?' toegevoegd.
Hoofdstuk 'Hoe werkt de geschillenregeling?' toegevoegd.
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Voorwaarden collectieve inkomensverzekeringen – algemeen
1.d Opzegging na contractvervaldatum was 2 maanden. Aangepast naar 1 Verruiming
maand.
2.b Boetes, schaden, sancties en kosten van toepassing voor alle
productmodules.
Dit was eerst alleen bij ZW-ERD opgenomen.

Verzwaring

2.b Nieuwe voorwaarden:
"U bent ook niet verzekerd voor ziekte, een ongeval of
arbeidsongeschiktheid die is ontstaan, bevorderd of verergerd:
in de periode van verlof op grond van de Wet arbeid en zorg. Zoals
tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof."
Aanvulling op Wazo komt te vervallen.
Oude voorwaarden Volmachten art. 3:
1. Er bestaat geen recht op uitkering (of slechts gedeeltelijke uitkering)
indien de werknemer:
a. aanspraak kan maken op een uitkering krachtens de Wet Arbeid en
Zorg. Het eventuele meerdere waar een werknemer recht op heeft en
niet wordt gedekt door een wettelijke regeling zal wel door deze
verzekering worden aangevuld.

Verzwaring

2.b Toegevoegd aan nieuwe voorwaarden:
"U bent ook niet verzekerd voor ziekte, een ongeval of
arbeidsongeschiktheid die is ontstaan, bevorderd of verergerd:
in de periode dat uw werknemer bij de krijgsmacht dient."

Verzwaring

3.b Het recht op een uitkering voor uw werknemer eindigt:
• op de dag waarop uw werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd heeft
bereikt.

Verruiming

3.c Terugbetalen teveel betaalde uitkeringen
Verzwaring
Binnen 30 dagen terugbetalen stond in de oude voorwaarden alleen bij
de module WGA-ERD. Nu verplaatst naar het algemene deel en dus van
toepassing op alle modules.
3.d U moet:
Verzwaring
• iedere ziekmelding of wijziging in ziekte van uw werknemer(s) binnen 48
uur aan ons melden. Dit is ook de schademelding. Is de melding te laat?
Dan begint de eigenrisicoperiode pas op het moment dat we melding
hebben ontvangen. De eigenrisicoperiode staat op uw polisblad.
3.d Nieuwe voorwaarden:
Verzwaring
"U moet:
• een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV zodra u een geschil
met uw werknemer heeft over de mate van arbeidsongeschiktheid of de
mogelijkheden tot re-integratie."
In de oude voorwaarden was dit alleen bij ZW-ERD en WGA-ERD van
toepassing. Nu van toepassing op alle modules met
arbeidsongeschiktheid of ziekte.
3.d Toevoeging:
"werkgever moet toestemming vragen aan ons of arbeidsmigranten bij
ziekte mogen terugkeren naar het thuisland."

Verzwaring

4.b Toevoeging:
Verzwaring
"Let op: wij mogen ook (tussentijds) premie-aanpassingen doen als … het
rendement van uw verzekering daartoe tussentijds aanleiding geeft."

Voorwaarden collectieve inkomensverzekeringen – Ziekteverzuimverzekering
5.c Maximaal verzekerd bedrag per 01-01-2019 verhoogd van € 100.000,naar € 125.000,-

Verruiming

5.e Toegevoegd aan voorwaarden hoe om te gaan met passende arbeid
en werkhervatting op arbeidstherapeutische basis.
Dit is conform wetgeving en STECR-richtlijnen.

Verduidelijking

5.f

Verzwaring

Nieuwe voorwaarden:
"Daarnaast geldt dat wij de premie en de voorwaarden tijdens de
looptijd mogen herzien of de verzekering mogen beëindigen als:
• u of ieder ander de arbeidsvoorwaarden over de loondoorbetaling bij
ziekte wijzigt.
• uw onderneming geheel of gedeeltelijk wordt overgenomen."

Voorwaarden collectieve inkomensverzekeringen – Ziektewet Eigen Risico verzekering
De nieuwe voorwaarden voor de Ziektewet Eigen Risico verzekering gaan alleen over de
verzekering. Alles met betrekking tot dienstverlening valt niet onder de verzekering. Relatie
dient voor de dienstverlening een contract te sluiten met een uitvoerder.
De volgende artikelen zijn verwijderd uit de voorwaarden aangezien deze gaan over
dienstverlening.
Artikel huidige voorwaarden
Algemeen

Uitkeringen worden overgemaakt naar verzekeringnemer en niet
naar verzekerde.

Art. 2

Artikel 2 Strekking van de verzekering
Deze verzekering heeft tot doel de verplichtingen van
verzekeringnemer uit hoofde van het eigenrisicodragen volgens de
ZW over te nemen, afhankelijk van de op het polisblad vermelde
periode, indien en voor zover gemeld in de administratie van de
verzekeraar, een en ander met inachtneming van het in deze
voorwaarden en het polisblad bepaalde. Hierin zijn in ieder geval
inbegrepen de werkzaamheden zoals opgenomen in het besluit
werkzaamheden, administratieve voorschriften en kosten
eigenrisicodragen ZW.

Art. 9

Artikel 9 Waarborgen ter ondersteuning van de verzekeringnemer

Art. 10

Artikel 10 Verplichtingen van verzekeringnemer

Voorwaarden 1901
6.b Wijziging:
“U verzekert uw financiële verplichtingen als eigenrisicodrager voor de
Ziektewet (ZW). Voor zover deze verzekering dekking biedt.”
In de oude voorwaarden stond: Deze verzekering heeft tot doel de
verplichtingen van verzekeringnemer uit hoofde van het
eigenrisicodragen volgens de ZW over te nemen.
6.c Wijziging:
De maximale uitkeringsduur is 104 weken minus de eigenrisicoperiode.
Eigenrisicoperiode is toegevoegd.

Dienstverlening

Verzwaring

Voorwaarden collectieve inkomensverzekeringen – WGA-eigenrisicodragersverzekering
7.f

Meldingstermijn toegevoegd. 42e week. Dit is gelijk aan het moment
waarop de werkgever ziekte moet melden aan het UWV.

Meldingstermijnen per productmodule




Ziekteverzuim en Ziektewet-ERD: 48 uur
WGA-ERD, WIA-bodem, WGA-(plus)hiaat en WIA-excedent: 2
werkdagen na ontvangst beschikking UWV
Ongevallen: blijvende invaliditeit 60 dagen, overlijden 48 uur

Verduidelijking

