
Als u kiest voor de WGA oplossing via Nationale Borg betaalt u alleen de werkelijke WGA uitkeringen in de uitkeringsjaren.
U heeft dus een aanzienlijk cashflow voordeel in de eerste jaren.

Wanneer uw werknemer ziek wordt, kan deze instromen in de wet 
Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Deze WIA bestaat uit twee 
regelingen. De IVA voor volledig arbeidsongeschikten met minimale 
kans op herstel. En de WGA voor werknemers die meer dan 35% en 
niet duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Voor de IVA moet u verplicht 
premies betalen aan het UWV. Maar bij de WGA heeft u de keuze.

Het WGA-risico kunt u ook zelf dragen, maar daar heeft u een 
verzekeraar bij nodig.

Ieder jaar kunt u op 1 januari of 1 juli kiezen om uw WGA-risico 
voortaan zelf te regelen. De wet eist echter een garantieverklaring 
om het faillissementsrisico af te dekken. Nationale Borg kan deze 
garantieverklaring voor u afgeven. 

De bijzondere voordelen van het regelen van de WGA via 
Nationale Borg.

Nationale Borg garandeert de WGA uitkeringen in het geval dat u 
deze zelf niet meer kunt opbrengen. Dit is de garantieverklaring die 
de belastingdienst van u eist. 
Ondernemers met een verzekerde loonsom van minimaal €10 
miljoen kunnen via Nationale Borg volledig eigenrisicodrager 
worden voor de WGA. U hebt dan geen last van de doorgaans sterk 
stijgende WGA premies die het UWV berekent.
U mag rekenen op een zeer lage premie, een prima service en u 
heeft alles in eigen hand. De ervaring wijst uit dat werkgevers grote 
besparingen kunnen realiseren.

Inmiddels zijn vele werkgevers naar volle tevredenheid
eigenrisicodrager via het ‘zuivere’ eigenrisicodragerschap WGA van 
Nationale Borg.

Nationale Borg heeft goed geluisterd naar uw wensen. De conclusie?
Grote werkgevers met een financieel solide fundament willen hun 
WGA-risico niet verzekeren, maar zelf dragen.

.   Nationale Borg garandeert u een uiterst scherpe 
            premie..   Om eigenrisicodrager voor de WGA te worden is een 
            garantieverklaring vereist.
 .  Deze WGA garantie is ongelimiteerd qua looptijd 
            en bedrag. Banken kunnen u deze garantie-
            verklaring niet bieden.  Nationale Borg biedt u de volledige WGA eigen 
            beheer variant. U draagt  hiermee het volledige 
            eigen risico, zoals steeds meer bedrijven wensen..  Nationale Borg verstrekt al sinds 2006 deze WGA 
            garantieverklaringen voor financieel gezonde 
            organisaties, met een minimale investment grade 
            (> BBB-) rating.. Preventie en reïntegratie inspanningen komen zo 
            direct en volledig ten goede aan uw bedrijf.
 .   Let wel: WGA uitkeringen blijven voor rekening 
            van de werkgever. Nationale  Borg garandeert de 
            doorbetaling van WGA uitkeringen slechts in het 
            geval van een ‘default’.. Nationale Borg kijkt voornamelijk naar uw 
            kredietrisico. 
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DE WGA REGEL
JE ZELF,
ZEKER MET
NATIONALE BORG. 
WIA, WGA EN IVA.
 HOE ZAT HET OOK AL WEER?


