De WGA regel jezelf,
zeker met Nationale Borg
Wia, WGA en IVA. Hoe zat het ook
al weer?
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 de volledige WGA eigen beheer
variant van Nationale Borg.

Nationale Borg
en Liberty Mutual.
Uw borg in een
wereld zonder
garanties.

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.
• Om eigenrisicodrager voor de WGA te worden is een
garantieverklaring vereist.
• Deze WGA garantie is ongelimiteerd qua looptijd en bedrag.
Banken kunnen u deze WGA garantie 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 garandeert u een uiterst scherpe premie.
• 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
indien u niet meer in staat bent deze verplichtingen tegenover uw
werknemers na te komen.
• Nationale Borg kijkt voornamelijk naar uw kredietrisico.
• Gesteund door de financiële kracht, stabiliteit en innovatie van
Liberty Mutual.
• Liberty Mutual heeft een A rating van A.M. Best Company, een A2 rating
van Moody's en een A rating van Standard & Poor's.

Nationale Borg. Onderdeel van het
Liberty Mutual Global Network
Wilt u meer informatie over Nationale
Borg en wat wij voor u en uw bedrijf
kunnen betekenen?
Neem dan gerust contact met ons op.
Bel +31 (0)20 553 39 00 of ga naar
www.nationaleborg.nl/contact

www.nationaleborg.nl
This document provides a general description of this program and/or service. See your policy,
bond, service contract, or program documentation for actual terms and conditions. Insurance and
surety are underwritten by Liberty Mutual Insurance Company or its affiliates or subsidiaries.
© 2020 Liberty Mutual Insurance, 175 Berkeley Street, Boston, MA 02116 07/20

