Voorwaardenblad 212-17
Deze voorwaarden vormen een geheel met de Uitvoeringsovereenkomst (voorwaarden 790-09),
polisvoorwaarden Uitgebreid UWV (792-09) en polisvoorwaarden UWV (791-09).
Artikel 7.1 in voorwaarden 790-09 moet zijn:
Artikel 7.1 Duur van de overeenkomst
Deze overeenkomst gaat in op 1 januari 2018 en geldt tot 1 januari 2021. Na afloop van de
verzekering wordt het contract steeds verlengd met 3 jaar.
Voorwaarden 791-09 en 792-09 moet zijn:
Aanmelding en acceptatie van verzekerden
Artikel 2.1.5.d
Terugkomt op de beslissing om niet deel te nemen aan de verzekering.
Werknemers die eerder besloten hebben niet deel te nemen aan deze verzekering maar terugkomen
op deze beslissing (zgn. spijtoptant) bieden wij jaarlijks de mogelijkheid aan om zich in de periode van
1 september tot uiterlijk 1 november aan te melden. Voor deze aanmelding is een volledig ingevulde
gezondheidsvragenformulier noodzakelijk. In deze gevallen dient de aanmelding als deelnemer
vergezeld te gaan van een door de medewerker ingevulde gezondheidsverklaring. Vindt
nationale nederlanden op basis van die gezondheidsverklaring verder onderzoek naar de
gezondheidstoestand van de medewerker noodzakelijk dan kan een medische keuring plaatsvinden.
Hierbij wordt rekening gehouden met de geldende regels en gedragscodes voor medische keuringen.
Op basis van deze risicobeoordeling bepaalt nationale nederlanden of de medewerker als verzekerde
wordt geaccepteerd of niet en vanaf welke datum de deelname aan de verzekering ingaat.
Artikel 2.1.5.e
Tussentijds deelnemen aan deze verzekering is alsnog mogelijk, uiterlijk binnen drie maanden vanaf
het moment dat de kandidaat-verzekerde een woning heeft aangekocht. Bij de aanmelding moet
de (kandidaat)-verzekerde een kopie van de koopakte aan ons verstrekken. Acceptatie is in eerste
instantie afhankelijk van een volledig ingevulde gezondheidsvragenformulier. Er geldt geen
acceptatieplicht.
Artikel 2.2.2.b Begin en einde van de deelname aan de verzekering
Op de dag waarop de verzekerde de AOW–gerechtigde leeftijd bereikt tot maximaal 70 jaar.
3.4.3 Einde van de uitkering
De uitkering eindigt op
a. de dag waarop de verzekerde de AOW–gerechtigde leeftijd bereikt tot maximaal 70 jaar;
b. de eerste dag van de kalendermaand na het overlijden van de verzekerde;
c. de eerste dag van de kalendermaand waarin het recht op een WGA-uitkering eindigt.
Artikel 6.2 Premievrijstelling
Geen premie is verschuldigd vanaf de eerste dag van de maand:
1. waarin de werknemer de leeftijd van 65 jaar bereikt;
2. voor werknemers die volgens de WIA 35% of meer arbeidsongeschikt zijn.

In aanvulling op voorwaarden 792-09 artikel 3.1 en 3.2:
Bonus
Indien en voor zolang de verzekerde de resterende verdiencapaciteit voor ten minste 50% benut
bestaat recht op een bonus ter hoogte van 5% van het vroegere maandloon. De berekening van de
bonus is gebaseerd op het maximum premieloon.
Deze dekking is van kracht per 1 januari 2015.
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