
Verschillenlijst voorwaarden Volmachten 
 

Deze verschillenlijst heeft betrekking op de voorwaarden die ingaan per 1 januari 2020 ten opzichte van 

de voorwaarden van 2019. 

Het gaat om de volgende voorwaarden:  

 Algemene voorwaarden Inkomen_2001 

 Collectieve voorwaarden Inkomen_2001 

 

Algemene voorwaarden Inkomen 
 

 In artikelen over opzegmogelijkheden en premiebetalingen zijn de 

termijnen verduidelijkt van ‘maand’ naar ‘kalendermaand’. Dit naar 

aanleiding van een uitspraak van het Kifid. 

Verduidelijking 

2.c 

en 

5 

In de aanvullende voorwaarden van enkele productmodules is een 

aanvullende bepaling opgenomen over wanneer een verzekering mag 

worden opgezegd. Aangezien de aanvullende voorwaarden 

prevaleren boven de algemene voorwaarden, geldt de bepaling in de 

aanvullende voorwaarden. Dit was echter niet duidelijk. Daarom is in de 

relevante zinnen een verwijzing naar de aanvullende voorwaarden 

opgenomen.  

Verduidelijking 

2.d In bullet 3 en 7 van 2019 stonden tegenstrijdigheden. Deze zijn daarom 

samengevoegd in bullet 3. Bullet 7 is verwijderd. 

Bij het niet nakomen van de mededelingsplicht eindigt de verzekering 

op de in de opzeggingsbrief genoemde datum in plaats van op de 

datum van dagtekening van deze brief. 

Verduidelijking 

2.d Aan de laatste bullet is toegevoegd wanneer de verzekering eindigt. Verduidelijking 

3.c Aan de laatste bullet in de 1e alinea is toegevoegd waar de gegevens 

waarop de premie wordt gebaseerd staan. 

Verduidelijking 

3.c Aan de 2e bullet in de 2e alinea is verduidelijkt wanneer wij de 

verzekering mogen beëindigen bij toename van het risico. 

Verduidelijking 

3.c De laatste alinea was onduidelijk over hoe om te gaan wanneer een 

risicowijziging te laat wordt gemeld. De laatste zin is aangepast. 

Verduidelijking 

3.d Bullet 8 is verwijderd. Dit is namelijk alleen van toepassing voor 

individuele arbeidsongeschiktheidspolissen. Dit wordt verplaatst naar de 

aanvullende voorwaarden van de betreffende productmodules. 

 

3.d Bij de laatste bullet is het begrip ‘tijdig’ nader uitgelegd. Verduidelijking 

3.e Dit artikel is herschreven zodat dit begrijpelijker is. De inhoud is niet 

gewijzigd. 

Verduidelijking 

 

 

Collectieve voorwaarden Inkomen 
 

1.d 1e alinea herschreven. De inhoud is niet gewijzigd. Verduidelijking 

2.b De volgende bullet toegevoegd: 

U bent ook niet verzekerd voor ziekte, een ongeval of 

arbeidsongeschiktheid die is ontstaan, bevorderd of verergerd: 

- voor indiensttreding van werknemer. Er geldt pas dekking 

wanneer werknemer 28 kalenderdagen volledig 

arbeidsgeschikt is. 

Verduidelijking dat het inlooprisico niet is verzekerd. 

Verduidelijking 

3.a Dit artikel is herschreven conform het Van Leeuwen convenant. Verduidelijking 

3.d Onder de eerste opsomming stond in de 1e bullet dat een werkgever bij 

aanvang van de verzekering alle werknemers moest aanmelden. Dit is 

te uitgebreid en daarom aangepast naar alle gegevens die wij nodig 

hebben voor premievaststelling. 

Verbetering 

3.d Onder “Uw verplichtingen bij ziekte, een ongeval en 

arbeidsongeschiktheid” is verduidelijkt wanneer ziekmeldingen en 

wijzigingen moeten worden doorgegeven. 

Verduidelijking 



4.b Toegevoegd dat we bij premieberekening uit gaan van 360 dagen per 

jaar en 30 dagen per maand. 

Verduidelijking 

4.c Aangevuld hoe wij om gaan bij het te laat aanleveren van data voor 

naverrekening. 

Verduidelijking 

 

 

Productmodule Ziekteverzuimverzekering 
 

5.b Begrip ‘Ziekteverzuim 1’ en ‘Ziekteverzuim 2’ zijn komen te vervallen. Verduidelijking 

5.c Toegevoegd dat verhogingen van het jaarsalaris zijn verzekerd tot 

maximaal 25% per kalenderjaar, tenzij er een wijziging van een 

dienstverband aan ten grondslag ligt. 

Verbetering 

5.c Bij verzekerd bedrag bij overlijden wordt gerekend met het 

dekkingspercentage. In de voorwaarden is opgenomen welk 

dekkingspercentage dit is. 

Ook is de omschrijving van de dekking nu conform de wettelijke 

regeling. 

Verduidelijking 

5.d Bullet toegevoegd dat werkgever geen uitkering ontvangt wanneer 

werknemer verlof opneemt. 

Verduidelijking 

5.d Begrip ‘situatieve arbeidsongeschiktheid’ werd niet juist uitgelegd. Dit is 

aangepast. 

Verbetering 

5.e Toegevoegd door wie de belastbaarheid en loonwaarde wordt 

vastgesteld. 

Verduidelijking 

 

 

Productmodule Ziektewet Eigen Risico Verzekering 
 

6.d Bullet toegevoegd dat werkgeverslasten niet zijn verzekerd. Verduidelijking 

6.d Begrip ‘situatieve arbeidsongeschiktheid’ werd niet juist uitgelegd. Dit is 

aangepast. 

Verduidelijking 

 

Productmodule WGA-eigenrisicodragersverzekering 
Geen wijzigingen 

 

 


	Verschillenlijst voorwaarden Volmachten
	Deze verschillenlijst heeft betrekking op de voorwaarden die ingaan per 1 januari 2020 ten opzichte van de voorwaarden van 2019.
	Het gaat om de volgende voorwaarden:
	 Algemene voorwaarden Inkomen_2001
	 Collectieve voorwaarden Inkomen_2001
	Algemene voorwaarden Inkomen
	Collectieve voorwaarden Inkomen
	Productmodule Ziekteverzuimverzekering
	Productmodule Ziektewet Eigen Risico Verzekering
	Productmodule WGA-eigenrisicodragersverzekering


