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Wft Inkomen

Premies en parameters Werkhervattingskas WGA

• Gemiddelde loonsom € 35.000,- 

• Grens grote/middelgrote werkgever € 350.000,- 

• Grens middelgrote/kleine werkgever € 875.000,- 

• WGA Gemiddelde percentage 0,80% 

• Gemiddelde werkgeversrisico 0,55% 

• Correctiefactor werkgeversrisico 1,10 

• Minimumpremie (grote werkgever) 0,20% 

• Maximumpremie (grote werkgever) 3,50%
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Wft Inkomen

Voorwaarden AOV

Verandert uw premie als u arbeidsongeschikt bent? Het 1e jaar niet. Bent u langer dan 1 jaar arbeidsongeschikt? En 

ontvangt u een uitkering van ons? Dan betaalt u minder premie. De premiekorting is gelijk aan het 

uitkeringspercentage:

Arbeidsongeschiktheidspercentage Uitkeringspercentage

80% tot en met 100% 100%

65% tot 80% 75%

55% tot 65% 60%

45% tot 55% 50%

35% tot 45% 40%

25% tot 35% 30%

0% tot 25% 0%
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Wft Inkomen

Woonlastenbeschermers Verzekeraar A, B en C

Verzekeraar A:

• De dekking is 100% van hypotheeklasten en ORV. 

• De maximale vergoeding is € 1.250,- per maand.

• Dekking bij arbeidsongeschiktheid.

• Maximale aanvangsleeftijd van 65 jaar. 

Verzekeraar B:

• De dekking is 125% van hypotheeklasten en ORV. 

• De maximale vergoeding is € 1.250,- per maand.

• Dekking bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid.

• Maximale aanvangsleeftijd van 60 jaar. 

Verzekeraar C:

• De dekking is 100% van hypotheeklasten en ORV. 

• De maximale vergoeding is € 1.500,- per maand.

• Dekking bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid.

• Maximale aanvangsleeftijd van 49 jaar. 
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Wft Inkomen

Aanvraagformulier Validiteitsverklaring

Bestaande zieken
Uw nieuwe verzekeringen gelden voor alle werknemers die niet ziek zijn en niet ziek zijn geweest in de vier weken 

voorafgaand aan de ingangsdatum. De verzekeraar biedt dus geen inloopdekking. Heeft u momenteel zieke 

werknemers, geeft u deze dan hieronder op. Wij zullen u informeren over de (eventuele) uitloopdekking van uw 

huidige verzekering.

Zodra de medewerkers vier weken volledig hersteld zijn en de bedongen arbeid verrichten, kunnen zij alsnog op de 

nieuwe verzekering worden aangemeld. Het is dus belangrijk dat u ons op de hoogte houdt.

Zijn er werknemers die vallen onder de no risk polis van het UWV?

O  Ja O  Nee

Zijn er werknemers die reeds in de WIA zijn ingestroomd?

O  Ja O  Nee

Validiteitsverklaring
De volgende medewerkers zijn momenteel ziek:

Naam en voorletters m/v Geboortedatum 1e ziektedag
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