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CLAUSULEBLAD Delta Lloyd Schadeverzekering NV
WIA Basis

Postbus 1000  
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In aanvulling op en in afwijking van de geldende 
algemene voorwaarden zijn op deze verzekering 
de volgende bepalingen van kracht.

ARTIKEL 1

BEGRIPSOMSCHRIJVING ARBEIDSONGESCHIKTHEID

In deze verzekeringsvoorwaarden wordt onder
arbeidsongeschiktheid tevens verstaan:
Ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid, die ge-
acht wordt aanwezig te zijn indien en zolang verze-
kerde, na afloop van de op grond van het burgerlijk
wetboek verrichte en op deze verzekering gedekte
loondoorbetaling bij ziekte, op grond van de WIA
arbeidsongeschikt wordt geacht voor een percentage
van minder dan 35 procent, een en ander als vast-
gesteld door de bevoegde uitvoeringsinstelling.

ARTIKEL 2 

OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING

ARTIKEL 2.1

STREKKING VAN DE VERZEKERING

Deze verzekering heeft tot doel in geval van arbeids-
ongeschiktheid met een mate van 1 tot 35 procent
een periodieke uitkering te verlenen over een aan-
eengesloten periode van maximaal 365 dagen aan-
sluitend op de periode van loondoorbetaling bij
ziekte. Geen recht op uitkering bestaat voor arbeids-
ongeschikte werknemers van wie de eerste dag van
arbeidsongeschiktheid ligt voor de ingangsdatum 
van deze verzekering.

ARTIKEL 2.2

VASTSTELLING VAN DE UITKERING

De uitkering bedraagt op jaarbasis 25% van de ver-
zekerde loonsom. Voor de vaststelling van de uitke-
ring wordt uitgegaan van de hoogte van de verze-
kerde loonsom zoals die gold op 1 januari van het
kalenderjaar waarin verzekerde door het UWV voor
minder dan 35% arbeidsongeschikt wordt geacht.

ARTIKEL 2.3

BETALING VAN DE UITKERING

Met inachtneming van het in deze polis bepaalde is
verzekerd een van dag tot dag verkregen wordende
periodieke uitkering, welke per dag 1/261 gedeelte
van de verzekerde rente bedraagt. De berekening 
van de door de maatschappij verschuldigde termijnen
geschiedt telkens over een periode van een maand.
De uitbetaling van de verschuldigd geworden ter-
mijnen zal zo spoedig mogelijk na het verstrijken 
van deze periode plaatsvinden. 

Bij beëindiging van de arbeidsongeschiktheid of ver-
hoging van de arbeidsongeschiktheid naar een per-
centage van 35 of meer zal de berekening van de
door de maatschappij verschuldigde uitkering zo
spoedig mogelijk na de dag, waarop die beëindiging
of verhoging aan de maatschappij bekend is gewor-
den, geschieden. 
De uitbetaling van deze laatste verschuldigde termijn
vindt zo spoedig mogelijk hierna plaats.

ARTIKEL 2.4

EINDE VAN DE UITKERING

De uitkering eindigt op de dag dat de werknemer
door het UWV volledig arbeidsgeschikt of 35% of
meer arbeidsongeschikt wordt geacht. 

ARTIKEL 3 

SCHADE

De verzekeringnemer is verplicht in geval van
arbeidsongeschiktheid van minder dan 35%:
1 zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen

een maand na afgifte van de beschikking door het
UWV aan de maatschappij mededeling te doen
van de ontstane arbeidsongeschiktheid op het
daarvoor bestemde formulier van aangifte;

2 alle door de maatschappij nodig geoordeelde
gegevens, waaronder de originele uitkeringsbe-
scheiden van de WIA, terstond te verstrekken of
te doen verstrekken aan de maatschappij of aan
door haar aangewezen medische en andere des-
kundigen en daartoe de nodige machtigingen te
verlenen; voorts geen feiten of omstandigheden,
die voor de vaststelling van de mate van arbeids-
ongeschiktheid of de uitkering van belang zijn, te
verzwijgen, dan wel feiten of omstandigheden
onjuist of onvolledig weer te geven;

3 de maatschappij schriftelijk te informeren over
wijzigingen in het arbeidsongeschiktheidspercen-
tage en/of het uitkeringspercentage krachtens 
de WIA, onder overlegging van de uitkeringsbe-
scheiden van de WIA. Deze schriftelijke melding
dient binnen 30 dagen na de bedoelde wijziging
plaats te hebben, ongeacht of verzekerde al dan
niet beroep aantekent;

4 volledig mee te werken als Delta Lloyd, namens
verzekeringnemer, beroep wil instellen tegen een
besluit van de bevoegde uitvoeringsinstelling,
onder meer door het verstrekken van de benodig-
de machtigingen;

5 in het geval van een geschil met de werknemer
over de mate van arbeidsongeschiktheid of de
mogelijkheden tot reïntegratie, verplicht een
second opinion aan te vragen bij het uitvoerings-
instituut werknemersverzekeringen.


