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Handleiding

Offertetool inkomen
Dit is een handleiding voor het maken van een offerte voor een conventionele verzuimverzekering. Door middel van onze
offertetool is het mogelijk snel en eenvoudig een offerte te maken voor 7 verzuimverzekeraars. Tevens is het mogelijk de
arbodienstverlening mee te offreren.
Voor een stop-loss offerte kunt u contact opnemen met onze afdeling Inkomen.

Stap 1:
Log in op www.mijnturien.nl

Kies in het vervolgscherm voor ‘Offreren en aanvragen’.

Kies vervolgens voor ‘Verzuim’.

							

Stap 2:
Wilt u niet gelijktijdig een offerte voor de WGA Hiaatverzekering? Vink deze optie dan hier uit. Dat geldt ook wanneer er minder
dan drie werknemers in aanmerking komen voor deze dekking.
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Stap 3:
Selecteer de maatschappijen die u wilt offreren en klik vervolgens op ‘volgende’.

Het is (nog) niet mogelijk om via de offertetool een WGA-Eigenrisicoverzekering (WGA-ERD) te offreren of af te sluiten. Neem
hiervoor contact op met de afdeling Acceptatie Inkomen via 072 5 181 963 of per e-mail: inkomen@turien.nl.

Stap 4:
Aanvragen offerte. Indien u het KvK-nummer invult worden een aantal velden automatisch gevuld. Vul de overige velden
handmatig in en klik op ‘volgende’.
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Stap 5:
Voer in de vervolgschermen de gevraagde gegevens in. Het is mogelijk meerdere dekkingen en wachttijden aan te vinken.
In onderstaand scherm vult u de gegevens van de werknemers in. Dit geldt alléén voor Delta Lloyd en De Amersfoortse;
en vanaf 01-11-2017 ook voor De Goudse.
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In onderstaand scherm vult u de gegevens van de werknemers in.

Hieronder dient u het werknemersbestand volledig in te vullen. Dit geldt alléén voor Delta Lloyd en De Amersfoortse;
en vanaf 01-11-2017 ook voor De Goudse.

Klik bij dit laatste scherm op ‘Premies berekenen’.
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Premieoverzicht
Het premieoverzicht ziet er als volgt uit:

U kunt kiezen voor een weergave in premiepercentages of bedragen.
Het kan voorkomen dat een maatschappij geen premie heeft kunnen berekenen. De reden daarvan kunt u zien door met uw
muis op de
button te gaan staan.
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WGA Hiaat
Als er ook een offerte WGA Hiaat is aangevraagd volgt dit scherm:

U kunt vervolgens de offerte afdrukken of een nieuwe versie maken met andere dekkingsgegevens. In het PDF bestand
treft u ook informatie over de dienstverlening van de arbodiensten aan inclusief de tarieven.
Met de button ‘productvergelijker’ krijgt u een overzicht van de meest belangrijkste verschillen tussen de diverse
verzekeraars. Daarnaast kunt u met de button ‘aanvullende informatie ziekteverzuim’ een document downloaden ter
ondersteuning aan uw advies.
Wanneer u ervoor kiest de aanvraag online af te sluiten dient u naast het getekende aanvraagformulier nog aanvullende
stukken aan te leveren.
Dit zijn:
•
•
•
•
•

Kopieën van de verzuimoverzichten over de afgelopen drie jaren en het huidige jaar;
Het ondertekende en ingevulde opdrachtformulier voor de arbodienst;
Een kopie van de verzamelloonstaat;
Een kopie uittreksel Kamer van Koophandel;
Een ingevulde en ondertekende UBO-verklaring.

Deze stukken kunt u sturen naar inkomen@turien.nl onder vermelding van het offertenummer en de naam van de
verzekeringnemer.
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