WGA Garantie

Uitleg over uw premie voor 2023
U bent eigenrisicodrager voor de WGA. Als werkgever bent u dan verantwoordelijk voor
de WGA-uitkeringen van uw vaste en flexibele (ex-)werknemers. Deze lasten komen voor
uw rekening. Kunt u de WGA-uitkeringen zelf niet meer betalen aan UWV? Dan bent u met
uw WGA Garantie ervan verzekerd dat wij dit van u overnemen.
Hoe werkt het?

Stel, uw medewerker wordt in 2023
ziek. Vanaf dat moment bestaat
het risico dat de werknemer twee
jaar later in de WGA instroomt.
Uw werknemer ontvangt tijdens zijn
ziekte twee jaar loondoorbetaling.
Vanaf 2025 krijgt hij een WGAuitkering. Deze uitkering komt tot
en met 2034 voor uw rekening.
Daarna zet het UWV de uitbetaling
van de uitkering voort.
Als u in 2023 een WGA Garantie
bij ons hebt, dan vallen de WGA
lasten voor medewerkers die
in 2023 ziek worden binnen dit
contract. Kunt u in de periode 20232034 niet meer aan uw betalings
verplichtingen voldoen? Dan neemt
Loyalis de resterende WGA-lasten
van uw (ex-)werknemers, met een
eerste ziektedag in 2023, van u
over. Dit werkt voor elk volgend
verzekeringsjaar hetzelfde.

Hoe berekenen wij
uw premie?

De jaarpremie voor uw WGA
Garantie wordt bepaald door twee
elementen: het risicokapitaal en
de risicopremie.

Risicokapitaal

Om een inschatting te maken van
de hoogte van onze potentiële
schadelast gebruiken wij twee
gegevens: het aantal werknemers
dat bij u in dienst is en het gemid
delde WGA-instroompercentage.
We gebruiken hiervoor de laatste
drie beschikbare instroomcijfers.
Deze gegevens vormen een
inschatting van het aantal werk
nemers dat komend contractjaar
mogelijk ziek wordt en in de
WGA instroomt. Samen met de
gemiddelde duur en hoogte van
een WGA-uitkering, vormen deze
gegevens het risicokapitaal van de
WGA-Garantie. Diverse factoren,
zoals een gemiddeld arbeidsonge
schiktheidspercentage, revalidering,
rekenrente en indexatie, spelen
hierbij ook een rol.

Risicopremie

Wij nemen de WGA-uitkeringen
over als u die lasten niet meer
kunt betalen. De risicopremie
(percentage) is een vergoeding
voor deze garantstelling.
De hoogte van de risicopremie is
afhankelijk van de mate van uw
kredietwaardigheid. Deze stellen
wij vast door middel van een
uitgebreide kredietanalyse.

We beoordelen hierbij uw jaar
rekeningen over de drie voor
gaande boekjaren. We kijken naar
kengetallen zoals solvabiliteit,
rentabiliteit en liquiditeit.
Daarnaast maken we een
kwalitatieve inschatting van uw
kredietwaardigheid naar de
toekomst. Deze analyses leiden tot
een kredietwaardigheidsscore en
een bijbehorende risicopremie.

Jaarpremie

Het risicokapitaal wordt vermenig
vuldigd met de risicopremie.
De uitkomst is de jaarpremie op
bijgaand premieblad.

Hebt u nog vragen?

Neem dan contact op met uw
adviseur van Loyalis. In een
persoonlijk gesprek geven we u
graag een nadere toelichting op
de premie voor uw organisatie.
Maak een afspraak via onze
afdeling deskaccountmanagement.
Op werkdagen van 8.30 tot 17.30
uur via telefoonnummer
045 645 93 20. Of stuur een e-mail:
accountmanagement@loyalis.nl.
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Meer weten? Ga naar loyalis.nl/WGA-Garantie
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