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Zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. 
Voor u en uw medewerkers.
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Samen werken aan  
Gezond Ondernemen
Samen met u werkt Zilveren Kruis aan Gezond Ondernemen: investeren in
gezondheid en vitaliteit van uw medewerkers. Gezond Ondernemen betekent
ook dat uw medewerkers zekerheid hebben wanneer ze toch ziek worden.

Gezond Ondernemen met Zilveren Kruis: 
meer dan alleen verzekeren

Ziekte is niet altijd te voorkomen. U en uw medewerkers 
willen zekerheid hebben wanneer zij ziek worden. Zekerheid 
over hun financiële situatie, zodat ze zich volledig kunnen 
richten op hun herstel en re-integratie. En de zekerheid 
dat ze daarbij zo goed mogelijk begeleid worden. Daarom 
zijn er de WIA-verzekeringen van Zilveren Kruis, die een 
oplossing bieden voor elke medewerker. En voor u zorgt de 
WGA eigenrisicoverzekering voor financiële zekerheid bij 
langdurige arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers. 

Gezond Ondernemen betekent ook dat wij graag een stapje 
verder gaan. We zetten onze jarenlange ervaring in de zorg 
in, om uw medewerkers te helpen bij hun herstel. En als een 
medewerker gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, zorgen we dat 
werken altijd financieel aantrekkelijker is.

Waarom een WIA-verzekering afsluiten bij 
Zilveren Kruis?

Met de WIA-verzekeringen van Zilveren Kruis zijn u én 
uw medewerkers goed verzekerd. Raakt een medewerker 
arbeidsongeschikt? Dan betaalt u de eerste twee jaar 
(een deel van) zijn loon door. Als uw medewerker daarna 
nog niet hersteld is, krijgt hij meestal te maken met 
het UWV en de WIA (de Wet Werk en Inkomen naar 
Arbeidsvermogen). In sommige gevallen zorgt die Wet ervoor 
dat arbeidsongeschikte medewerkers 70% of 75% van hun 
oude inkomen blijven houden. Maar in andere gevallen kan 
het inkomen van uw medewerkers door de WIA hard achteruit 
gaan. Zilveren Kruis biedt verschillende verzekeringen om 
deze terugval te voorkomen:

•  Een WIA-verzekering voor uw medewerkers waarbij zij 
kunnen rekenen op 70% van hun laatstverdiende inkomen. 
Deze verzekering biedt bescherming van het inkomen tot  
€ 100.000,-.

•  Verdienen uw medewerkers meer dan € 100.000,-?  
Dan is er een verzekering die het gedeelte van het 
inkomen vanaf € 100.000,- beschermt.

•  Heeft u medewerkers die 15% of meer en minder dan 
35% arbeidsongeschikt worden verklaard door het 
UWV? Daarvoor hebben wij een verzekering die dit 
gedeelte compenseert. Deze verzekering keert uit aan 
u als werkgever. U kunt dit besteden aan bijvoorbeeld 
herscholing van uw medewerker, aanpassing van de 
werkplek of voor een re-integratietraject.

WIA Re-integratieservice
U krijgt ondersteuning van de WIA Re-integratieservice.  
Wat houdt dat in:
•  u krijgt hulp om uw arbeidsongeschikte medewerkers zo 

snel mogelijk te laten werken;
•  wij regelen de controle en re-integratie van uw langdurig 

zieke medewerker;
•  onze juristen maken bezwaar of gaan in beroep namens 

u tegen de beslissing van het UWV, als wij kans op succes 
verwachten. En de baten hoger zijn dan de kosten;

•  u krijgt hulp bij het aanvragen van een herkeuring.

De WGA eigenrisicoverzekering: wat verzekert u?
Met onze WGA eigenrisicoverzekering verzekert u zich voor 
het risico van langdurige arbeidsongeschiktheid van uw (ex-)
medewerkers. Het risico dat u als eigenrisicodrager voor de 
WGA zelf draagt. U betaalt hiervoor een verzekeringspremie 
aan Zilveren Kruis. U verzekert dan niet alleen de verplichte 
en wettelijke WGA-uitkeringen. Maar u krijgt ook 
hulp en advies bij preventie en re-integratie. En dit 
maximaal 10 jaar lang voor iedere (ex-)medewerker 
in de WGA. Na deze periode neemt het UWV het van 
u over. Kijk voor meer informatie op zk.nl/wga. 

http://zk.nl/wga
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De voordelen van een 
WIA-verzekering van  
Zilveren Kruis

Een goede secundaire arbeidsvoorwaarde voor uw medewerkers
De WIA-verzekering van Zilveren Kruis biedt al uw medewerkers inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid.  
U weet precies wat uw medewerkers krijgen; achter de schermen regelen wij alle complexe zaken. 

Heldere afspraken over de premie
Wij maken heldere afspraken met u over de premie en de dekkingen van de WIA-verzekering. Zo weet u altijd waar  
u aan toe bent. Bent u lid van een brancheorganisatie? Dan kunt u vaak profiteren van premieafspraken tussen uw 
brancheorganisatie en Zilveren Kruis.

De WIA Re-integratieservice 
Als uw medewerker ziek wordt, bent u vanaf de eerste ziektedag verantwoordelijk voor zijn of haar re-integratie.  
Hoe langer de ziekte duurt, hoe lastiger de re-integratie wordt. Daarom krijgt u steun van onze WIA re-
integratiespecialisten als uw medewerker langer dan 42 weken ziek is. 

Mede dankzij deze WIA Re-integratieservice kunt u flink besparen op uw verzuim- en arbeidsongeschiktheids-
kosten. Snel, gericht advies en deskundige begeleiding vergroten de kans dat uw medewerker snel weer aan  
het werk kan.
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Ondersteuning bij UWV-procedures rondom de WIA 
Wij helpen u bij bezwaarprocedures bij het UWV. En we helpen om duurzaam arbeidsongeschikte medewerkers  
sneller toegang te geven tot de IVA.

Betrouwbaar advies op maat 
Zilveren Kruis is gespecialiseerd in zorgverzekeringen én inkomensverzekeringen. Onze WIA-verzekeringen zijn zeer 
flexibel. Daarom kunnen we ieder bedrijf een verzekering op maat aanbieden. Onze adviseurs bekijken samen met u 
welke verzekering past bij uw bedrijf.  
En tijdens de verzekering kunt u profiteren van onze expertise op het gebied van verzekeringen en re-integratie.

Zilveren Kruis heeft direct inzicht in de SUAG  
(Status uitkering arbeidsgeschiktheid) van het UWV

Zijn er veranderingen in de arbeidsongeschiktheid van uw medewerker met een WGA-uitkering? Dan worden deze
direct door het UWV aan ons doorgegeven. Daardoor heeft u minder administratieve verplichtingen.

Eenvoudig aanvragen, geen medische selectie
Zilveren Kruis vraagt geen medische achtergronden van uw medewerkers bij het afsluiten van een WIA-verzekering. 
Dat scheelt een hoop tijd en moeite. Medewerkers die volledig aan het werk zijn op het moment dat u de verzekering 
afsluit, accepteren we automatisch. Medewerkers die op dat moment ziek zijn, accepteren we zodra zij weer 28 dagen 
aansluitend aan het werk zijn geweest. We doen dus niet aan premieverhogingen of uitsluitingen voor medewerkers 
die een hoger risico hebben op arbeidsongeschiktheid. Heeft u medewerkers die een WGA uitkering ontvangen?  
Neem dan contact met ons op. Zo voorkomen we dat iemand dubbel verzekerd is.

Eenvoudig opzeggen 
Als u de verzekering afsluit, heeft die een looptijd van minimaal 1 kalenderjaar. Zodra uw verzekering 1 keer is 
verlengd kunt u dagelijks opzeggen met een opzeggingstermijn van 1 maand.

Meer weten over onze WIA-verzekeringen?
Neem dan contact op met een van onze adviseurs via (071) 364 19 20  
of mail naar zorg.mkb@zilverenkruis.nl.

mailto:zorg.mkb%40zilverenkruis.nl?subject=
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Goed om te weten
Wat doen wij en wie zijn wij?

Wij bieden verzekeringen en andere financiële diensten aan.  
We verkopen onze producten en oplossingen zonder en met 
tussenpersonen aan onze klanten. Zo bent u goed verzekerd 
op de manier die bij u past.
Zilveren Kruis is een merk van Achmea Schadeverzekeringen 
N.V. in Apeldoorn. Achmea Schadeverzekeringen N.V. is 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 
08053410 en de AFM onder nummer 12000606.

Het kantooradres van Zilveren Kruis is:
Dellaertweg 1
2316 WZ Leiden
www.zilverenkruis.nl

Uw privacy - waarom vragen wij om uw 
gegevens?

Zilveren Kruis is onderdeel van de Achmea Groep. Binnen 
de Achmea Groep is Achmea B.V. de verantwoordelijke 
voor de verwerking van persoonsgegevens. We vragen uw 
persoonsgegevens en andere gegevens als u bij ons een 
financiële dienst aanvraagt zoals een verzekering of bancair 
product.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens? 

• Om u producten en diensten te leveren. 
• Om producten en diensten te verbeteren. 
• Om risico’s in te schatten. 
• Om onderzoek te doen naar uw kenmerken en voorkeuren. 
 - Zoals statistisch of marktonderzoek. 
 -  Bijvoorbeeld om u op het juiste moment een persoonlijk 

aanbod te kunnen doen. 
• Om wetenschappelijk onderzoek te doen. 
• Om te zorgen dat de financiële sector veilig en 

betrouwbaar blijft. 
• Om fraude tegen te gaan. 
 - Ook gegevens over u die we op internet vinden. 
• Om ons aan de wet te houden. 
•  Om u informatie te geven over onze andere producten en 

diensten. 
•  Om bij te houden hoe en wanneer Achmea contact met u 

heeft. Bijvoorbeeld: 
 - Om de communicatie te verbeteren. 
 - Om de medewerkers te coachen en te trainen. 
 - Om te achterhalen wat Achmea met u afgesproken heeft. 

Wat mogen wij nog meer met uw gegevens? 

Doorgeven en gebruiken binnen de Achmea Groep. 
• Doorgeven aan en controleren bij andere bedrijven. 
 -  Bijvoorbeeld bij Stichting CIS (Stichting Centraal 

Informatiesysteem). Alle verzekeraars in Nederland 
kunnen deze gegevens zien. (www.stichtingcis.nl) 

• Bij het Kadaster. 
• Bij het BKR (Bureau Kredietregistratie).

Krijgt u liever geen informatie over onze producten en 
diensten?
Of wilt u niet dat wij uw e-mailadres gebruiken?  
Stuur dan een brief naar:
Zilveren Kruis
Postbus 444
2300 AK Leiden

Over de Stichting CIS

Wij kunnen uw gegevens opvragen of laten opnemen 
in de bestanden van de Stichting CIS in Den Haag. 
Dit is het centrale informatiesysteem van de 
verzekeringsmaatschappijen die in Nederland werken. 
Bijvoorbeeld als u belangrijke informatie niet heeft 
doorgegeven en wij de verzekering stoppen. Hierdoor willen 
we risico’s beheersen en fraude voorkomen. Kijk voor meer 
informatie op www.stichtingcis.nl. Hier leest u ook hoe de 
stichting met uw gegevens omgaat.

Bent u het niet met ons eens?

Of heeft u een klacht? Dan horen wij dit graag.  
We willen u namelijk zo goed mogelijk helpen.

Heeft u een klacht?

• Neem contact op met de afdeling waar u niet  
tevreden over bent.

• Of stuur ons een brief. Ons adres is:

Zilveren Kruis
t.a.v. afdeling Klachtafhandeling
Postbus 444
2300 AK Leiden

Welk recht is van toepassing op deze 
financiële dienst?

Voor deze financiële dienst geldt het Nederlands 
recht.

http://www.stichtingcis.nl
http://www.stichtingcis.nl
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Staan er fouten in deze brochure?

Wij hebben de informatie in deze brochure met veel zorg 
opgesteld. Ons doel is dat alle informatie klopt en volledig 
is. Maar natuurlijk kan er altijd ergens een fout staan. Wij zijn 
niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van die fout.

Maken wij een nieuwe brochure?

Wij maken regelmatig nieuwe brochures. Deze nieuwe 
brochures komen in dat geval in plaats van de oude 
brochures.

Staat er iets anders in de polisvoorwaarden?

Uw en onze rechten en verplichtingen staan in de 
polisvoorwaarden. Staat hierin wat anders dan in deze 
brochure? Dan gelden de polisvoorwaarden.
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Wij helpen 
u graag verder

Kijk op

zk.nl/wia

Bel naar

Verkoop Binnendienst
Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 - 17.30 uur 

071 364 19 20 

Schrijven kan natuurlijk ook 

Zilveren Kruis, Postbus 444, 2300 AK Leiden

Mail naar 

zorg.mkb@zilverenkruis.nl 
zk.nl

Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V. statutair gevestigd te Utrecht, KvK 06088185, AFM 12000646
Achmea Zorgverzekeringen N.V. statutair gevestigd te Zeist, KvK 28080300, AFM 12000647
Achmea Schadeverzekeringen N.V. statutair gevestigd te Apeldoorn, KvK 08053410, AFM 12000606

Wij doen ons uiterste best om u goede en duidelijke informatie te geven. Klopt er iets niet in onze communicatie? 
Geef het dan aan ons door zodat wij de fout kunnen herstellen. Staan er onjuistheden in? Dan is Zilveren Kruis 
hiervoor niet aansprakelijk. Aan de inhoud van dit product of deze dienst kunt u geen rechten ontlenen.
 
Wilt u geen informatie ontvangen over onze producten of diensten? Meld dit dan schriftelijk bij Zilveren Kruis, 
Postbus 444, 2300 AK Leiden.
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