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Artikel 1 Verklaring van begrippen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder
WIA	
Wet werk en inkomen naar arbeids
vermogen
IVA	
Inkomensvoorziening volledig arbeids
ongeschikten
WGA	
Werkhervatting gedeeltelijk arbeids
geschikten
WIA-uitkering	
Een uitkering op grond van de WIA
(een IVA- of WGA-uitkering)
WAO	
Wet op de arbeidsongeschiktheids
verzekering

Artikel 2 Vrijstelling van premiebetaling
1.	Met inachtneming van het hierna bepaalde, wordt
vrijstelling van premiebetaling geheel of gedeeltelijk
verleend: als (en zolang) de verzekerde recht heeft op
een uitkering op grond van de WIA wegens arbeids
ongeschiktheid.
Bij een uitkering
krachtens de WIA
wegens arbeids
ongeschiktheid van

bedraagt het deel van
de premie waarvoor
premievrijstelling wordt
verleend

80 % of meer

	100 %

65 % - 80 %

	72½ %

55 % - 65 %

	60 %

45 % - 55 %

	50 %

35 % - 45 %

	40 %

minder dan 35 %

	0 %

	De vrijstelling duurt uiterlijk voort tot de datum
waarop de premiebetaling zou eindigen. Als deze
einddatum ligt na de AOW-leeftijd van de verzekerde,
en de verzekerde heeft tot dat moment recht
behouden op een uitkering op grond van de WIA,
loopt de vrijstelling door na het einde van de WIAuitkering. Nationale-Nederlanden stelt dan zo nodig
vast of nog sprake is van arbeidsongeschiktheid en in
welke mate.
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2.	De premie die betaald is over het tijdvak na het
ingaan van de vrijstelling of verhoging ervan, wordt
terugbetaald. Over het tijdvak tussen het einde van
de vrijstelling of verlaging ervan en de eerstvolgende
premievervaldag is een pro rata premie verschuldigd.
3.	De premie voor een verhoging van de verzekering na
ingang van de vrijstelling komt niet voor vrijstelling in
aanmerking.
	In afwijking hiervan kan een verhoging van de
premie toch in aanmerking komen voor vrijstelling
als het gaat om een premieovereenkomst waarbij
dit recht uitdrukkelijk is meeverzekerd. Het gaat
dan alleen om de verhogingen van het beschikbare
premiepercentage als gevolg van het toenemen van
de leeftijd. Of dit recht is meeverzekerd, blijkt uit het
pensioenreglement.
4.	Er is ook recht op vrijstelling van premiebetaling
(uitloopdekking):
•	als de verzekering wordt beëindigd of premievrij
gemaakt (op individuele basis of groepsgewijs), en
•	de verzekerde op dat moment recht heeft op
ziekengeld - op grond van de Ziektewet of het
Burgerlijk Wetboek - en
•	de verzekerde binnen twee jaar direct aansluitend
recht krijgt op een uitkering op grond van de WIA.
	Dit ondanks het feit dat op dat moment geen premie
meer verschuldigd is. Deze vrijstelling gaat in op de
ingangsdatum van de WIA-uitkering. Het bepaalde in
lid 5 is van toepassing.
	Deze uitloopdekking vervalt als vóór de ingangsdatum
van de WIA-uitkering waardeoverdracht plaats vindt
als bedoeld in artikel 71 en verder van de Pensioenwet.
5.	Als op enig moment een verzekering zou moeten
worden beëindigd of premievrij gemaakt (op
individuele basis of groepsgewijs) en er wordt al
premievrijstelling verleend, dan loopt deze vrijstelling
van premiebetaling door. Verhogingen en verlagingen
in de mate van arbeidsongeschiktheid worden
in aanmerking genomen. Verhogingen slechts
tot de mate van arbeidsongeschiktheid op dat
eerdere moment. Dit gebeurt zolang de verzekerde
onafgebroken recht heeft op een uitkering op grond
van de WIA.
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Artikel 3 Informatieplicht verzekeringnemer
De verzekeringnemer moet Nationale-Nederlanden
informeren wanneer de verzekerde recht heeft op een
WIA-uitkering. De verzekeringnemer doet dit door een
officieel document te leveren waaruit het recht op een
WIA-uitkering en de mate van arbeidsongeschiktheid
van de verzekerde blijkt. Dit geldt ook voor wijzigingen
in de mate van arbeidsongeschiktheid.
Bij te late melding door de verzekeringnemer worden de
betaalde premies niet gerestitueerd.

Artikel 4 Uitsluitingen
1.	Er is geen recht op vrijstelling van premiebetaling als
de verzekerde op het moment van het sluiten van de
verzekering (of bij verhoging ervan):
•	recht heeft op een uitkering op grond van de
WIA, de WAO of een andere wettelijke arbeids
ongeschiktheidsregeling; of
•	wegens ziekte of ongeval zijn/haar bedongen
arbeid niet of niet volledig kan verrichten en
aansluitend recht krijgt op een WIA-uitkering.
Dit geldt niet voor zwangerschap en bevalling.
	De hiervoor genoemde uitsluitingen vervallen en de
dekking wordt in kracht hersteld zodra de verzekerde
vier weken aaneengesloten:
•	geen recht heeft op een uitkering op grond van de
WIA, de WAO of een andere wettelijke arbeids
ongeschiktheidsregeling; respectievelijk
•	de bedongen arbeid volledig verricht.
	De uitsluiting op grond van een WIA-, WAO- of andere
arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt echter niet
toegepast als de verzekerde zijn restcapaciteit benut
en voor hem bij een vorige pensioenuitvoerder al
recht bestond op vrijstelling van premiebetaling.
De vrijstelling omvat dan de toename in de mate van
arbeidsongeschiktheid op het moment van aanvang
van de verzekering bij Nationale Nederlanden.
2.	Er is geen recht op vrijstelling van premiebetaling als
de arbeidsongeschiktheid of de toename daarvan,
waaruit dat recht zou voortvloeien, geheel of
gedeeltelijk, rechtstreeks of indirect een gevolg is van:
I.	
een gewapend conflict, burgeroorlog, opstand,
binnenlandse onlusten, oproer of muiterij;
of bevorderd is door een of meer van die
omstandigheden;
II.	atoomkernreacties of radioactiviteit, tenzij dit
is toegepast bij medische behandeling van de
verzekerde.
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Artikel 5 Verplichtingen voor verzekerde en/of
verzekeringnemer
1.	Behalve naleving van het voorschrift in artikel 3 is de
verzekerde en/of de verzekeringnemer bij arbeids
ongeschiktheid verplicht:
a.	zijn medewerking te verlenen om deze voor
waarden uit te voeren, onder meer door op
verzoek (ook na ingang van de vrijstelling)
officiële documenten te verstrekken over het
recht op een WIA-uitkering en de mate van
arbeidsongeschiktheid, of anderen te machtigen
deze gegevens te verstrekken;
b.	op verzoek te verklaren dat de arbeidsongeschikt
heid of toename daarvan, waaruit de vrijstelling
zou voortvloeien, niet geheel of gedeeltelijk,
rechtstreeks of indirect, een gevolg is van een of
meer van de omstandigheden, genoemd in artikel 4;
of anderen te machtigen daarover een verklaring af
te geven;
c.	geen feiten of omstandigheden te verzwijgen, en
Nationale-Nederlanden direct schriftelijk op de
hoogte te stellen van elke verandering van feiten
en omstandigheden die voor de vaststelling van het
recht op vrijstelling van belang kunnen zijn.
2.	Als de verzekerde de verplichtingen die uit deze
voorwaarden voor hem voortvloeien niet, niet tijdig,
of niet behoorlijk nakomt, wordt geen vrijstelling
verleend of eindigt het recht op vrijstelling.

Artikel 6 Herziening van de aanvullings
voorwaarden en/of opslag op de premies
1.	Nationale-Nederlanden heeft het recht deze
aanvullingsvoorwaarden en/of de opslag op de
premies voor het risico dat hieruit voortvloeit, te
herzien voor alle verzekeringen waarvoor deze
aanvullingsvoorwaarden gelden.
	Nationale-Nederlanden zal de verzekeringnemer
schriftelijk op de hoogte stellen van de voorgenomen
herziening en de ingangsdatum daarvan.
2.	De verzekeringnemer heeft het recht een dergelijke
herziening schriftelijk te weigeren. Hij moet dit doen
binnen 40 dagen na de datum van de mededeling,
genoemd in lid 1. Deze weigering geldt dan voor alle
verzekeringen waarop de herziening betrekking heeft.
3.	Als de verzekeringnemer de weigering binnen
de termijn, genoemd in lid 2, schriftelijk aan
Nationale-Nederlanden heeft meegedeeld, vervallen
deze aanvullingsvoorwaarden voor alle betrokken
verzekeringen op de ingangsdatum die is aangegeven
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in lid 1. De premies voor deze verzekeringen worden
dan met ingang van deze datum verminderd met
de opslag die daarin begrepen is voor het risico dat
voortvloeit uit deze aanvullingsvoorwaarden.
	Wanneer Nationale-Nederlanden binnen de termijn,
genoemd in lid 2, geen schriftelijke mededeling over
weigering heeft ontvangen van de verzekeringnemer,
wordt de verzekeringnemer geacht met de herziening
in te stemmen.
4.	Nadat de bepalingen in de eerste alinea van lid 3
zijn toegepast, wordt een vrijstelling van premie
betaling voortgezet als die al is ingegaan vóór de
daar bedoelde ingangsdatum. Als daarna de mate
van arbeidsongeschiktheid wijzigt is artikel 2 lid 5 van
toepassing. Als de WIA wijzigt op of na de ingangs
datum van de herziening, blijft de wettekst bepalend
die van kracht was onmiddellijk vóór de ingangsdatum
van de herziening.Nationale-Nederlanden heeft dan
het recht zo vaak als zij dit wenselijk acht, te vragen
om door middel van een medisch onderzoek aan
te tonen of en zo ja, in welke mate de verzekerde
nog arbeidsongeschikt is. Voor dit onderzoek kan
zij een of meer artsen aanwijzen. De kosten van
een medisch onderzoek zijn voor rekening van
Nationale-Nederlanden.

Artikel 7 Beoordeling Nationale-Nederlanden
Als een verzekerde niet is verzekerd voor de WIA,
beoordeelt Nationale-Nederlanden of sprake is van
arbeidsongeschiktheid, sinds wanneer en in welke mate.
Deze beoordeling doet zij overeenkomstig de normen
van de WIA.
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