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De collectieve inkomensmarkt is een dynamische markt
waarin regelmatig maatschappelijke ontwikkelingen,
marktontwikkelingen en wet & regelgeving invloed
hebben op de WGA Hiaat verzekering. Om de WGA
Hiaat verzekering actueel te houden is dit addendum
aan het Pensioenreglement toegevoegd. De artikelen uit
dit addendum vervangen de artikelen uit het
Pensioenreglement WGA Hiaat verzekering.

2.6 Bescherming persoonsgegevens
Persoonsgegevens die in verband met de uitvoering van
dit reglement aan Nationale-Nederlanden worden
verstrekt, verwerken we uitsluitend om:
1. de verschuldigde premie te berekenen;
2. het recht op de uitkering en de hoogte daarvan vast
te stellen;
3. de ondersteuning bij re-integratie te regelen;
4. statistische analyse te doen;
5. te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
6. fraude jegens financiële instellingen te voorkomen en
bestrijden.
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Nationale-Nederlanden gebruikt deze persoons
gegevens niet voor het uitvoeren van marketing
activiteiten of het sluiten van andere verzekeringen.
Op de verwerking van persoonsgegevens is de wet
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en
de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens
Verzekeraars van toepassing. De gedragscode kunt u
raadplegen via de website van het Verbond van
Verzekeraars (www.verzekeraars.nl).
Vanwege een verantwoord acceptatie-, risico- en
fraudebeleid raadplegen en leggen wij uw gegevens vast
in het Centraal informatiesysteem van de in Nederland
werkzame verzekeringsmaatschappijen (Stichting CIS).
Als wij uw gegevens of die van een verzekerde
werknemer vastleggen bij Stichting CIS, dan informeren
wij u of de verzekerde werknemer daarover. Doelstelling
van de verwerking van persoonsgegevens bij Stichting
CIS is voor verzekeraars en gevolmachtigd agenten
risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Zie voor
meer informatie www.stichtingcis.nl. Hier vindt u ook het
privacyreglement van Stichting CIS.
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3.7 Einde van het recht op een uitkering
De uitkering stopt:
1. op de dag waarop de verzekerde de leeftijd zoals
vermeld onder eindleeftijd op het uitgangspuntenblad
bereikt;
2. op de dag waarop de verzekerde één maand in de
gevangenis zit;
3. op de dag waarop het recht op een WIA-uitkering
eindigt;
4. op de dag van overlijden van de verzekerd;
5. bij fraude.
Vervalt het recht op een uitkering met terugwerkende
kracht? Dan vordert Nationale-Nederlanden de uitkering
terug tot aan de dag waarop het recht is komen te
vervallen.

6.3 Klachten
Een klacht die betrekking heeft op deze overeenkomst
kan door de verzekeringnemer en/of de verzekerde
werknemer schriftelijk worden ingediend bij de
Klachtendesk van Nationale-Nederlanden of via
www.nn.nl. Als de reactie van Nationale-Nederlanden op
een klacht over de overeenkomst van een verzekerde
werknemer niet tot een bevredigend resultaat leidt, kan
de klacht worden voorgelegd aan het Klachteninstituut
Financiële Dienstverlening (Kifid) via www.kifid.nl.

2

