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Bijgaand treft u de premienota en
specificatie voor de WIA Metalektro
verzekeringen aan. In deze toelichting
vindt u onder meer een uitleg van de
gegevens die in de verschillende kolommen van de notaspecificatie vermeld
(kunnen) zijn. Indien u na het lezen van
deze toelichting nog vragen heeft,
kunt u meer informatie vinden op
www.wiametalektro.nl of telefonisch
contact met ons opnemen.
Wij zijn bereikbaar op werkdagen van
8.00 tot 17.30 uur via telefoonnummer
+31 (0)70 316 08 66.
MN Verzekeringen online
Wilt u de nota digitaal inzien? Dat kan via
www.mnverzekeringenonline.nl. U kunt de
nota hier downloaden in Excel formaat.
Inzendportaal
Via Inzendportaal kunt u wijzigingen van
werknemers- of dienstverbandgegevens
doorgeven. MN vindt het belangrijk dat zij
zorgvuldig en op de juiste manier omgaat
met de gegevens van werknemers. Door
gewijzigde wetgeving inzake het gebruik
en de bescherming van persoonsgegevens heeft zij haar procedures aangepast.
Daarom verzoeken wij u om ook voor de
WIA Metalektro de wijzigingen door te
geven via Inzendportaal.

Peildatum
De peildatum vermeld op de premienota geeft aan tot welke datum mutaties
verwerkt zijn. Mutaties na deze datum
zijn niet zichtbaar op de nota.
Betaling
Wij verzoeken u de verschuldigde premies
binnen dertig dagen na de notadatum te
voldoen.
Betaling via een elektronisch bankierssysteem kan uitsluitend op bankrekeningnummer IBAN: NL77INGB0671941593
BIC: INGBNL2A ten name van
Mn Services N.V. inzake WIA ME,
graag onder vermelding van het
betalingskenmerk.
Het verschuldigde premiebedrag op de
premienota voor WIA Metalektro dient u
volledig te voldoen. De correcties (zowel
debet als credit) worden verrekend in de
eerstvolgende nota. Mochten de correcties
resulteren in een relatief hoog te crediteren
bedrag, dan kunt u schriftelijk een
‘tussentijdse correctienota’ aanvragen.
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Verklaring van de kolommen
Persoonsnr.
Een uniek nummer, toegekend aan elke
deelnemer ten behoeve van de administratie van MN. Vermeld dit nummer altijd
in uw correspondentie over de betreffende
deelnemer.
Geboortedatum
De geboortedatum van de betreffende
deelnemer.
Naam
De achternaam van de deelnemer met
voorletters en eventuele voorvoegsels.
Bij uitzonderlijk lange namen kan het
voorkomen dat slechts een deel van de
naam is afgedrukt. In onze administratie
is echter de volledige naam van de deelnemer opgenomen. Gehuwde medewerkers zijn bij ons bekend onder hun
meisjesnaam.

Ontbrekende werknemers en/of werknemers die ten onrechte op de specificatie
voorkomen
Het kan voorkomen dat werknemers
ontbreken op de notaspecificatie of juist
ten onrechte opgenomen zijn op de
specificatie.
Mocht u nog vragen hebben over ontbrekende werknemers en/of werknemers
die ten onrechte op de nota voorkomen,
dan verzoeken wij u dit schriftelijk aan ons
mee te delen.

Salaris
Het opgegeven Jaarsalaris-WIA (SV-loon).
Aanvang/einde
Hier wordt een afwijkende premie
periode aangegeven, indien deze niet
gelijk is aan de notaperiode (kwartaal).
Grondslag
De grondslag is het (fulltime) verzekerd
jaarsalaris inclusief 8% vakantiegeld.
De grondslag wordt gemaximeerd op
het maximum SV loon (€ 58.311,- per
werknemer 2021).
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Premie WIA-Bodemverzekering, WGA-Hiaatverzekering Standaard en
WGA-Hiaatverzekering Aanvullend
WIA-Bodemverzekering
De werkgever mag deze premie voor
maximaal 50% verhalen op het salaris van
de werknemer. De werknemersbijdrage
wordt ingehouden op het brutosalaris van
de werknemer.

WGA-Hiaatverzekering Aanvullend
De werkgever mag deze premie voor
maximaal 100% verhalen op het salaris
van de werknemer. De werknemersbijdrage wordt ingehouden op het
brutosalaris van de werknemer.

WGA-Hiaatverzekering Standaard
De werkgever mag deze premie voor
maximaal 50% verhalen op het salaris van
de werknemer. De werknemersbijdrage
wordt ingehouden op het brutosalaris van
de werknemer.

Tot wanneer moet u premie betalen?
De verzekeringen lopen door tot de
AOW-leeftijd van uw werknemer. Dat
geldt niet voor de betaling van de premie
voor deze verzekeringen. De datum
waarop u geen premie meer hoeft te
betalen is voor:
-	WIA-Bodemverzekering:
24 maanden voor de AOW-leeftijd
van uw werknemer;
- 	WGA-Hiaatverzekeringen:
48 maanden voor de AOW-leeftijd
van uw werknemer.
De AOW-leeftijd van uw werknemer is
afhankelijk van zijn of haar geboortedatum. U kunt deze vinden op
www.checkuwaowleeftijd.nl.

Zolang het verzekerd salaris van de
verzekerde werknemer onder het voltijds
minimumloon ligt, zal er geen premie
in rekening worden gebracht voor de
WGA-Hiaatverzekering Standaard. Deze
situatie kan ontstaan bij werknemers die
werken op oproepbasis en bij parttime
werknemers.

Premiestellingen 2021
WIA-Bodemverzekering
WGA-Hiaatverzekering Standaard
WGA-Hiaatverzekering Aanvullend

0,110%
0,180%
0,110%
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WIA Metalektro biedt drie verzekeringen aan die speciaal zijn ontwikkeld voor werkgevers
en werknemers in de Metalektro branche.
WIA Metalektro is een initiatief van:
Werkgeverszijde

- FME-CWM
Werknemerszijde

- FNV Bondgenoten
- CNV Vakmensen
- VHP2
- De Unie

WIA Metalektro
Postbus 16960
2500 BZ Den Haag
T + 31 (0) 70 3 160 866
W www.wiametalektro.nl
E metalektrowia@mn.nl
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