Interpolis
InkomenVoorElkaar®
Wat is het?
Uw werkgever kan een collectieve WIA-verzekering
sluiten die ervoor zorgt dat u bij arbeidsongeschiktheid
kunt rekenen op een aanvulling tot ten minste 70% van
uw laatstverdiende loon.
Deze verzekering is een aanvulling op de uitkering die
u bij arbeidsongeschiktheid krijgt vanuit de overheid
(Wet WIA) en het loon dat u eventueel nog verdient.
Wat is verzekerd?
InkomenVoorElkaar® geeft u inkomenszekerheid als
u arbeidsongeschikt wordt. U krijgt een vooraf
bepaald percentage van uw laatstverdiende loon.
Los van de mate van arbeidsongeschiktheid en ook
als u niet werkt. Geen onzekere situaties dus. U weet
wat u krijgt.

Voorbeeld uitkering
Stel, u hebt een jaarloon van e 40.000. U raakt voor
60% arbeidsongeschikt. Volgens het UWV betekent
dit dat u nog voor 40% kunt werken (en dus e 16.000
verdienen). Het lukt u alleen niet meer om te werken.
Zonder InkomenVoorElkaar® hebt u dan als inkomen
nog slechts een UWV-uitkering van e 8.086,87*
per jaar.
Mét InkomenVoorElkaar® hebt u een inkomens
zekerheid van 70% van het oude loon. Waardoor
uw inkomen e 28.000 per jaar is.

* Minimumloon x 70% x 60% (= arbeids
ongeschiktheidspercentage), dus in dit voorbeeld
42% van het minimumloon.
U ziet dat uw inkomen flink kan dalen, met alle
gevolgen van dien. Denk bijvoorbeeld aan uw
hypotheek of huur, uw auto, enzovoorts.

Uw werkgever is zich hiervan bewust. Daarom biedt
hij u deze collectieve verzekering Interpolis
InkomenVoorElkaar®.
Wat is niet verzekerd?
• Als u voor minder dan 35% arbeidsongeschikt
bent.
• Als u al ziek was voordat u bij uw werkgever in
dienst trad.
• Als u al ziek was voor de ingangsdatum van de
verzekering.
We kunnen u pas meeverzekeren als u langer dan
vier weken volledig bent hersteld.
Wat zijn de voordelen?
• InkomenVoorElkaar® biedt u echte inkomens
zekerheid. Of u nu wel of niet kan werken.
En hoe arbeidsongeschikt u ook bent.
• Werken loont voor u! Bent u gedeeltelijk arbeids
ongeschikt en verdient u minstens 50% van uw
restverdiencapaciteit? Dan krijgt u een 5% hoger
dekkingspercentage.
• Er is geen medische keuring nodig als uw
werkgever u op tijd aanmeldt.
• U betaalt premie tot 2 jaar vóór de dag dat u de
afgesproken verzekerde eindleeftijd bereikt.
• U betaalt geen premie als u (gedeeltelijk)
arbeidsongeschikt bent.
• Bent u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt op het
moment dat de verzekering eindigt? Dan blijft u
toch verzekerd.
• Laat uw werkgever u meebetalen aan de premie?
Dan is de premie fiscaal aftrekbaar.
• Ondersteuning door de WIA Re-integratieservice.

“Snel en eenvoudig de
financiële gevolgen van
arbeidsongeschiktheid zien”

WIA Re-integratieservice
De WIA Re-integratieservice is een apart onderdeel
van Achmea. Dit team bevat casemanagers en
arbeidsdeskundigen. Samen met u en uw werk
gever kijken zij naar effectieve re-integratie
mogelijkheden. Wij dragen bij in de kosten.

Wat kost het?
Iedere situatie is anders. We kunnen u alleen een
voorbeeld geven van de premie op jaarbasis. Want uw
werkgever maakt niet alleen keuzes voor de uitkering
die u krijgt, maar ook wie de premie betaalt. U of uw
werkgever. Of allebei voor een deel.
InkomenVoorElkaar® is een collectieve verzekering.
Dat betekent dat u en uw collega’s automatisch
meedoen met deze verzekering. Wilt u niet meedoen
met deze verzekering? Geef dit dan aan bij uw
werkgever. Laat u goed adviseren voordat u afstand
doet van deze verzekering.

Voorbeeld premieberekening
Stel, uw werkgever heeft InkomenVoorElkaar®
afgesloten met de volgende uitgangspunten:
• inkomenszekerheid van minimaal 70% van het
laatstverdiende loon;
• de verzekering keert uit tot maximaal 67 jaar;
• de werkgever betaalt de helft van de premie,
en de werknemer de andere helft.
De premie voor een werknemer met een loon van
e 40.000 bedraagt e 240 per jaar. De werkgever
betaalt de helft, dus deze werknemer betaalt
e 120 per jaar (= e 10 per maand).
Deze premie is aftrekbaar van de loon- of
inkomstenbelasting.

Meer weten?
Meer informatie over de wet WIA vindt u op de site
www.interpolis.nl. Daar vindt u bij de beschrijving van
deze verzekering ook de WIA-calculator. Daarmee kunt
u snel en eenvoudig zien wat de financiële gevolgen
zijn van arbeidsongeschiktheid in uw situatie.
Wilt u meer weten over de afspraken die uw werkgever
maakte voor uw collectieve verzekering? Neemt u dan
contact op met uw werkgever.

Privacy
Wij bieden verzekeringen en andere financiële
diensten aan
We verkopen onze producten en oplossingen niet zelf
aan onze klanten. Daarvoor werken we samen met de
Rabobank. Uw adviseur geeft u een passend advies.
Zo bent u verzekerd op de manier die bij u past.
Interpolis is een merk van Achmea
Schadeverzekeringen N.V. in Apeldoorn.
Achmea Schadeverzekeringen N.V. is ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08053410
en geregistreerd bij de AFM onder nummer 12000606.
Het bezoekadres van Interpolis is:
Spoorlaan 298
5017 JZ TILBURG
www.interpolis.nl
Uw gegevens in vertrouwde handen
Sluit u een verzekering of financiële dienst af?
Dan hebben wij uw gegevens nodig. Denk aan
uw naam, adres en woonplaats, e-mailadres,
telefoonnummer en bankrekeningnummer.
Soms hebben wij ook meer gegevens van u nodig.
Achmea B.V. is verantwoordelijk voor een goede
verwerking van uw persoonsgegevens.
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Wilt u weten welke gegevens wij verwerken
en waarvoor?
Kijk dan in ons Privacy Statement. Daar leest u ook
wat uw rechten zijn. En wanneer u bezwaar kunt
maken tegen verwerking van uw gegevens. Wilt u ons
Privacy Statement op papier ontvangen? Stuur dan
een brief naar: Achmea B.V. T.a.v. de privacymanager
Risk & Compliance, Postbus 866, 3700 AW Zeist.
Extra informatie
Staan er fouten in deze brochure?
Ons doel is dat al onze informatie klopt en volledig is.
En dat u alles zo goed mogelijk begrijpt. Maar er kan
altijd ergens een fout staan. Wij zijn niet aansprakelijk
voor eventuele gevolgen van die fout.

Staat er iets anders in de productvoorwaarden?
Uw en onze rechten en plichten staan in de
productvoorwaarden. Staat hier wat anders dan
in de productvoorwaarden? Dan gelden de
productvoorwaarden.
Bent u niet tevreden? Laat het ons weten.
Neem contact op met uw Rabobank. Zij helpen u
graag. Of vul op www.interpolis.nl bij “Klantenservice”
het klachtenformulier in. U kunt ook een brief sturen
naar:
Klachtenservice Interpolis
Postbus 90106
5000 LA TILBURG
Bent u niet tevreden over onze oplossing?
Dan kunt u terecht bij het Klachteninstituut Financiële
Dienstverlening (KiFiD). Het KiFiD helpt alleen
particulieren. U kunt niet bij het KiFiD terecht als
u een klacht heeft namens een bedrijf.
KiFiD
Postbus 93257
2509 AG DEN HAAG
Telefoonnummer: 070 333 89 99
www.kifid.nl
Voor deze financiële dienst geldt het Nederlands recht.
Wij raadplegen de databank van de Stichting CIS
Wij kunnen uw gegevens opvragen of laten opnemen
in de bestanden van de Stichting CIS in Den Haag.
Dit is het centrale informatiesysteem van de
verzekeringsmaatschappijen die in Nederland werken.
Bijvoorbeeld schademeldingen, maar ook als u
belangrijke informatie niet hebt doorgegeven en wij de
verzekering stoppen. Hierdoor willen we risico’s
beheersen en fraude voorkomen. Kijk voor meer
informatie op www.stichtingcis.nl. Hier leest u ook hoe
de stichting met uw gegevens omgaat.

