Overzichtswijzigingen polisvoorwaarden per maatschappij

Maatschappij

Wijziging

Avéro Achmea Conventioneel
(16070063-N-2020.01)

Geen inhoudelijke wijzigingen

Avéro Achmea Stop Loss
(16070063-SL-2020.01)

Geen inhoudelijke wijzigingen

Avéro Achmea 12-jaar propositie
(16070063-12j-2020.01)

Geen inhoudelijke wijzigingen

Nedasco GWP
(GWP20200102)

Belangrijkste wijzigingen Algemene voorwaarden:
1. Begripsomschrijvingen verduidelijkt en toegevoegd
2. Art. 11 Wat zijn uw algemene verplichtingen bij arbeidsongeschiktheid van werknemers?
Toevoeging van het tweede lid en toevoeging van de tekst:
Indien u zich niet houdt aan bovenstaande verplichtingen, is dit een grond om het recht op uitkering geheel of
gedeeltelijk stop te zetten.
Belangrijkste wijzigingen Bijzondere voorwaarden:
1. Art. 8 Waarvoor keert uw Ziekteverzuimverzekering Conventioneel niet (meer) uit?
Toevooeging van twee redenen:
- Als een medewerker binnen zes maanden na de start van de verzekering of van zijn dienstverband
arbeidsongeschikt raakt. En was zijn gezondheidstoestand bij de start van de verzekering of van zijn dienstverband al
zodanig dat u de arbeidsongeschiktheid had kunnen verwachten? Dan kunnen we de vergoeding tijdelijk of blijvend,
geheel of gedeeltelijk weigeren.
Had u direct voor de start van deze verzekering een soortgelijke verzekering als deze, dan is bovenstaande bepaling
bij de start van de module niet van toepassing. De bepaling is wel altijd van toepassing bij nieuwe medewerkers.
- Als de medewerker arbeidsongeschikt is op de datum waarop de verlenging van zijn arbeidsovereenkomst ingaat.
Deze bepaling geldt niet als u kunt aantonen dat de verlenging was overeengekomen voor de
arbeidsongeschiktheid.

Nedasco verzuimverzekering
FSI-2020.01

Belangrijkste wijzigingen Algemene voorwaarden:
1. Begripsomschrijvingen verduidelijkt en toegevoegd
2. Art. 11 Wat zijn uw algemene verplichtingen bij arbeidsongeschiktheid van werknemers?
Toevoeging van het tweede lid en toevoeging van de tekst:
Indien u zich niet houdt aan bovenstaande verplichtingen, is dit een grond om het recht op uitkering geheel of
gedeeltelijk stop te zetten.
Belangrijkste wijzigingen Bijzondere voorwaarden:
1. Art. 8 Waarvoor keert uw Ziekteverzuimverzekering Conventioneel niet (meer) uit?
Toevooeging van twee redenen:
- Als een medewerker binnen zes maanden na de start van de verzekering of van zijn dienstverband
arbeidsongeschikt raakt. En was zijn gezondheidstoestand bij de start van de verzekering of van zijn dienstverband al
zodanig dat u de arbeidsongeschiktheid had kunnen verwachten? Dan kunnen we de vergoeding tijdelijk of blijvend,
geheel of gedeeltelijk weigeren.
Had u direct voor de start van deze verzekering een soortgelijke verzekering als deze, dan is bovenstaande bepaling
bij de start van de module niet van toepassing. De bepaling is wel altijd van toepassing bij nieuwe medewerkers.
- Als de medewerker arbeidsongeschikt is op de datum waarop de verlenging van zijn arbeidsovereenkomst ingaat.
Deze bepaling geldt niet als u kunt aantonen dat de verlenging was overeengekomen voor de
arbeidsongeschiktheid.

Nedasco Gezond in Praktijk pakket (LHV)
N20200101

Belangrijkste wijzigingen Algemene voorwaarden:
1. Begripsomschrijvingen verduidelijkt en toegevoegd
2. Art. 11 Wat zijn uw algemene verplichtingen bij arbeidsongeschiktheid van werknemers?
Toevoeging van het tweede lid en toevoeging van de tekst:
Indien u zich niet houdt aan bovenstaande verplichtingen, is dit een grond om het recht op uitkering geheel of
gedeeltelijk stop te zetten.
Belangrijkste wijzigingen Bijzondere voorwaarden:
1. Art. 8 Waarvoor keert uw Ziekteverzuimverzekering Conventioneel niet (meer) uit?
Toevooeging van twee redenen:
- Als een medewerker binnen zes maanden na de start van de verzekering of van zijn dienstverband
arbeidsongeschikt raakt. En was zijn gezondheidstoestand bij de start van de verzekering of van zijn dienstverband al
zodanig dat u de arbeidsongeschiktheid had kunnen verwachten? Dan kunnen we de vergoeding tijdelijk of blijvend,
geheel of gedeeltelijk weigeren.
Had u direct voor de start van deze verzekering een soortgelijke verzekering als deze, dan is bovenstaande bepaling
bij de start van de module niet van toepassing. De bepaling is wel altijd van toepassing bij nieuwe medewerkers.
- Als de medewerker arbeidsongeschikt is op de datum waarop de verlenging van zijn arbeidsovereenkomst ingaat.
Deze bepaling geldt niet als u kunt aantonen dat de verlenging was overeengekomen voor de
arbeidsongeschiktheid.

Nationale Nederlanden
1316-04 N-2020

Belangrijkste wijzigingen:
- Hoofdstuk module WGA-erd is verwijderd
- Tekstuele aanpassingen in de onderstaande artikelen:
• artikel 5.1;
• artikel 8.3.1.;
• artikel 9.6.1 ;
• artikel 9.6.3.1;
• artikel 9.6.5.
- Rechtsbijstand is door DAS overgenomen van SRK.

De Amersfoortse
Algemene polisvoorwaarden AO Collectief
algc104-N2020

Algemene voorwaarden toegevoegd aan de voorwaarden set. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op
iedere polis naast de productspecifieke polisvoorwaarden.

De Amersfoortse
Basismodule Verzuim in dagen
vzdc207-N2020

De belangrijkste wijzigingen:
1. Bericht over aanpassen polisvoorwaarden
Als we de voorwaarden van uw collectieve inkomensverzekeringen aanpassen, dan doen we dat in de meeste
gevallen per 1 januari. We informeren je ten minste twee maanden van tevoren. Voorheen hanteerden we een termijn
van drie maanden. Deze termijn van twee maanden loopt nu gelijk met de termijn van ten minste twee maanden
voordat je een nieuw premievoorstel ontvangt. Wel zo duidelijk.
2. Doorgeven belangrijke informatie
In de polisvoorwaarden kun je lezen welke informatie je aan ons door moet geven. Aan de polisvoorwaarden is
toegevoegd dat wij, als we de informatie niet van je ontvangen, de mogelijkheid hebben om een uitkering en/of de
verzekering stop te zetten.

De Amersfoortse
Verzuim in geld
Model vmc31 - N-2020

Geen inhoudelijke wijzigingen

De Amersfoortse
Basismodule WGA Gat Basis
basc414-N2020

De belangrijkste wijzigingen:
1. Bericht over aanpassen polisvoorwaarden
Als we de voorwaarden van uw collectieve inkomensverzekeringen aanpassen, dan doen we dat in de meeste
gevallen per 1 januari. We informeren je ten minste twee maanden van tevoren. Voorheen hanteerden we een termijn
van drie maanden. Deze termijn van twee maanden loopt nu gelijk met de termijn van ten minste twee maanden
voordat je een nieuw premievoorstel ontvangt. Wel zo duidelijk.
2. Doorgeven arbeidsongeschiktheidsmelding
De tekst in de voorwaarden over het doorgeven van een arbeidsongeschiktheidsmelding is verduidelijkt:
arbeidsongeschiktheidsmeldingen dien je zo snel mogelijk, maar uiterlijk de 42e week aan ons door te geven via Mijn
Amersfoortse.

De Amersfoortse
Basismodule WGA Gat Uitgebreid
uitc415-N2020

De belangrijkste wijzigingen:
1. Bericht over aanpassen polisvoorwaarden
Als we de voorwaarden van uw collectieve inkomensverzekeringen aanpassen, dan doen we dat in de meeste
gevallen per 1 januari. We informeren je ten minste twee maanden van tevoren. Voorheen hanteerden we een termijn
van drie maanden. Deze termijn van twee maanden loopt nu gelijk met de termijn van ten minste twee maanden
voordat je een nieuw premievoorstel ontvangt. Wel zo duidelijk.
2. Doorgeven arbeidsongeschiktheidsmelding
De tekst in de voorwaarden over het doorgeven van een arbeidsongeschiktheidsmelding is verduidelijkt:
arbeidsongeschiktheidsmeldingen dien je zo snel mogelijk, maar uiterlijk de 42e week aan ons door te geven via Mijn
Amersfoortse.

De Amersfoortse
Basismodule WIA Excedent
excc416-N2020

De belangrijkste wijzigingen:
1. Bericht over aanpassen polisvoorwaarden
Als we de voorwaarden van uw collectieve inkomensverzekeringen aanpassen, dan doen we dat in de meeste
gevallen per 1 januari. We informeren je ten minste twee maanden van tevoren. Voorheen hanteerden we een termijn
van drie maanden. Deze termijn van twee maanden loopt nu gelijk met de termijn van ten minste twee maanden
voordat je een nieuw premievoorstel ontvangt. Wel zo duidelijk.
2. Doorgeven arbeidsongeschiktheidsmelding
De tekst in de voorwaarden over het doorgeven van een arbeidsongeschiktheidsmelding is verduidelijkt:
arbeidsongeschiktheidsmeldingen dien je zo snel mogelijk, maar uiterlijk de 42e week aan ons door te geven via Mijn
Amersfoortse.

De Amersfoortse
Basismodule WIA Vaste Aanvulling
vac417-N2020

De belangrijkste wijzigingen:
1. Bericht over aanpassen polisvoorwaarden
Als we de voorwaarden van uw collectieve inkomensverzekeringen aanpassen, dan doen we dat in de meeste
gevallen per 1 januari. We informeren je ten minste twee maanden van tevoren. Voorheen hanteerden we een termijn
van drie maanden. Deze termijn van twee maanden loopt nu gelijk met de termijn van ten minste twee maanden
voordat je een nieuw premievoorstel ontvangt. Wel zo duidelijk.
3. Doorgeven arbeidsongeschiktheidsmelding
De tekst in de voorwaarden over het doorgeven van een arbeidsongeschiktheidsmelding is verduidelijkt:
arbeidsongeschiktheidsmeldingen dien je zo snel mogelijk, maar uiterlijk de 42e week aan ons door te geven via Mijn
Amersfoortse.

De Amersfoortse
Basismodule WIA Bodem bij Verzuim
wbvc419-N2020

De belangrijkste wijzigingen:
1. Bericht over aanpassen polisvoorwaarden
Als we de voorwaarden van uw collectieve inkomensverzekeringen aanpassen, dan doen we dat in de meeste
gevallen per 1 januari. We informeren je ten minste twee maanden van tevoren. Voorheen hanteerden we een termijn
van drie maanden. Deze termijn van twee maanden loopt nu gelijk met de termijn van ten minste twee maanden
voordat je een nieuw premievoorstel ontvangt. Wel zo duidelijk.

De Amersfoortse
Basismodule arbeidsongeschiktheidsverzekering
3-12 jaar
aocvf305-N2020

De belangrijkste wijzigingen:
1. Bericht over aanpassen polisvoorwaarden
Als we de voorwaarden van uw collectieve inkomensverzekeringen aanpassen, dan doen we dat in de meeste
gevallen per 1 januari. We informeren je ten minste twee maanden van tevoren. Voorheen hanteerden we een termijn
van drie maanden. Deze termijn van twee maanden loopt nu gelijk met de termijn van ten minste twee maanden
voordat je een nieuw premievoorstel ontvangt. Wel zo duidelijk.
2. Doorgeven arbeidsongeschiktheidsmelding
De tekst in de voorwaarden over het doorgeven van een arbeidsongeschiktheidsmelding is verduidelijkt:
arbeidsongeschiktheidsmeldingen dien je zo snel mogelijk, maar uiterlijk de 42e week aan ons door te geven via Mijn
Amersfoortse.

De Amersfoortse
Basismodule Ziektewet
vzzw208-N2020

De belangrijkste wijzigingen:
1. Bericht over aanpassen polisvoorwaarden
Als we de voorwaarden van uw collectieve inkomensverzekeringen aanpassen, dan doen we dat in de meeste
gevallen per 1 januari. We informeren je ten minste twee maanden van tevoren. Voorheen hanteerden we een termijn
van drie maanden. Deze termijn van twee maanden loopt nu gelijk met de termijn van ten minste twee maanden
voordat je een nieuw premievoorstel ontvangt. Wel zo duidelijk.

De Amersfoortse
Polisvoorwaarden collectieve
ongevallenverzekering
Model vmo330-N2019

Geen inhoudelijke wijzigingen.

elipsLife
WGA-erd
WGA-ERD-2019

Zie hiervoor de synopsis WGA-erd 2019.

elipsLife
WIA Bodem
AO-R-2019
WIA2019

Zie hiervoor de synopsis AO R 2019 en synopsis AO WIA 2019.

elipsLife
WIA Excedent
AO-R-2019
WIA2019

Zie hiervoor de synopsis AO R 2019 en synopsis AO WIA 2019.

elipsLife
WIA onderbouw
AO-R-2019
WIA2019

Zie hiervoor de synopsis AO R 2019 en synopsis AO WIA 2019.

elipsLife
WGA Vervolghiaat (basis)
AO-R-2019
WIA2019

Zie hiervoor de synopsis AO R 2019 en synopsis AO WIA 2019.

elipsLife
WGA Plus
AV-WGAplus2019

Zie hiervoor de synopsis WGA Plus 2019.

