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Bent u op zoek naar een passende verzekering? En wilt u eenvoudig checken of een product geschikt is voor u? Raadpleeg dan deze doelgroepbeschrijving. Per product
hebben wij beschreven voor wie het product bedoeld is.
Wilt u een overzicht van de belangrijkste kenmerken van een bepaalde verzekering? Raadpleeg dan de verzekeringskaarten. Omdat verzekeringskaarten juridisch niet
dezelfde waarde hebben als polisvoorwaarden zijn de kaarten uitsluitend informatief. U kunt aan de inhoud ervan dan ook geen rechten ontlenen. De polisvoorwaarden hebben
wij hier voor u verzameld. Heeft u na het lezen nog vragen, dan kunt u natuurlijk altijd terecht bij uw adviseur.

Product

Doelgroep

Verzuimverzekering conventioneel
(eigen risico in dagen)

De Verzuimverzekering conventioneel is bedoeld voor in Nederland gevestigde (inschrijving KvK) werkgevers in het MKB met één of
meerdere medewerker(s) die nog niet de AOW-leeftijd hebben bereikt en werken in Nederland, of niet langer dan 180 dagen achtereen
werken in het buitenland.
Deze verzekering is geschikt voor bedrijven tot circa 35 medewerkers. Wij bieden verschillende opties voor het aantal wachtdagen en
dekkingspercentages. Hierdoor is de dekking aanpasbaar volgens de cao-afspraken. U mag niet meer verzekeren dan uw
loondoorbetalingsverplichting volgens de cao.
Niet tot de doelgroep behoren:
•
In het buitenland gevestigde werkgevers met werknemers in Nederland;
•
werkgevers die naar ons oordeel een bovenmatig verzekeringsrisico vormen;
•
werkgevers in de UWV-sectoren: Slagersbedrijven (15), Slagers overig (16);
•
werkgevers die voorkomen op sanctielijsten en, naar mening van ons, een onacceptabel integriteits- of reputatierisico vormen.

Verzuimverzekering stop-loss
(eigen risico in geld)

De verzuimverzekering stop-loss is bedoeld voor in Nederland gevestigde (inschrijving KvK) werkgevers in het MKB met één of
meerdere medewerker(s) die nog niet de AOW-leeftijd hebben bereikt en werken in Nederland, of niet langer dan 180 dagen achtereen
werken in het buitenland.
Deze verzekering is het meest geschikt voor bedrijven met meer dan 35 medewerkers. Het eigen risico percentage wordt gebaseerd op
het gemiddelde verzuim van de afgelopen 3 jaar. Het deel boven het eigen risico wordt vergoed en is onbeperkt. U kunt de verzekering
afstemmen op uw cao-verplichtingen. U mag niet meer verzekeren dan uw loondoorbetalingsverplichting volgens de cao.
Niet tot de doelgroep behoren:
•
In het buitenland gevestigde werkgevers met werknemers in Nederland;
•
werkgevers die naar ons oordeel een bovenmatig verzekeringsrisico vormen;
•
werkgevers in de UWV-sectoren: Slagersbedrijven (15), Slagers overig (16);
•
werkgevers die voorkomen op sanctielijsten en, naar mening van ons, een onacceptabel integriteits- of reputatierisico vormen.
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Doelgroep

Collectieve ongevallenverzekering

De collectieve ongevallenverzekering is bedoeld voor in Nederland gevestigde (inschrijving KvK) werkgevers met één of meerdere
medewerker(s) die jonger zijn dan 70 jaar en werken in Nederland, of niet langer dan 180 dagen achtereen werken in het buitenland.
Niet tot de doelgroep behoren:
•
In het buitenland gevestigde werkgevers met werknemers in Nederland;
•
werkgevers die naar ons oordeel een bovenmatig verzekeringsrisico vormen;
•
werkgevers die voorkomen op sanctielijsten en, naar mening van ons, een onacceptabel integriteits- of reputatierisico vormen.

Wij vinden een integere bedrijfsvoering belangrijk. Daarom sluiten wij geen verzekeringen met personen of bedrijven die in verband worden gebracht met:
•
witwassen van geld;
•
(financieren van) terrorisme;
•
mensenhandel;
•
seksindustrie, inclusief prostitutie;
•
drugsindustrie, inclusief de productie en verkoop van drugs en softdrugs (waaronder coffee- en growshops);
•
niet-gereguleerde gokindustrie;
•
handel in ivoor of exotische dieren;
•
belhuizen.
Indien hiervan toch sprake blijkt te zijn, dan heeft dat beëindiging van de verzekering tot gevolg.
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