Aegon Ziekteverzuimverzekering

Productinformatie
Op deze kaart leggen wij u de Aegon Ziekteverzuimverzekering uit. Deze verzekering is voor werkgevers met maximaal 20 werknemers.
Heeft u meer dan 20 werknemers? Dan kan Aegon u de Ziekteverzuimverzekering No-Claim bieden. Neem hiervoor contact op met uw
assurantieadviseur.

Ziekteverzuim kost u geld
De Aegon Ziekteverzuimverzekering dekt uw financiële risico’s van verzuim en helpt u te voldoen aan de wet- en regelgeving rondom
verzuim. Dat scheelt u tijd, moeite en geld.

Wat biedt de Aegon Ziekteverzuimverzekering?
Dekking ziekteverzuimverzekering

Kan een van uw medewerkers door ziekte niet werken? Dan bent u verplicht om twee jaar minimaal 70% van het loon door te betalen. In
de praktijk betaalt u in het eerste ziektejaar vaak 100% van het loon door. En in het tweede jaar 70%. Dat is ook precies wat deze
verzekering vergoedt.
U moet dan nog wel de werkgeverslasten betalen. U kunt er voor kiezen deze mee te verzekeren. U verzekert dan 25% van het loon extra.
U betaalt zelf de eerste dagen dat uw werknemer ziek is. Dit heet uw eigen risicoperiode. U kunt kiezen voor een eigen risicoperiode van
10 of 30 werkdagen.

Aegon Zorgmanagement
Is uw medewerker langer dan een paar dagen ziek? Dan bent u verplicht uw medewerker te helpen snel weer aan het werk te gaan. Dit
volgens de Wet verbetering poortwachter. Met Aegon Zorgmanagement krijgen u en uw medewerkers vanaf de eerste ziektedag de beste
begeleiding. De kans op een snelle re-integratie is dan ook maximaal.
Aegon Zorgmanagement is inclusief Poortwachtergarantie. Volgt u de aanwijzingen vanuit Aegon Zorgmanagement op? Dan vergoeden
wij een eventuele Poortwachterboete.
Maakt u kosten voor re-integratie van de werknemer? Aegon Zorgmanagement betaalt deze volledig. De vergoeding van de kosten moet
Aegon wel altijd vooraf goedkeuren.
Regiopoortwachters is de arbodienst die voor ons deze dekking uitvoert. U betaalt hiervoor aan hen € 96,50 per werknemer per jaar
(2014). Dit is exclusief 21% btw. We stellen de premie ieder jaar opnieuw vast.

Dekking verhaalsrechtsbijstand
Overkomt één van uw medewerkers iets? Dat veroorzaakt wordt door een ander (bijvoorbeeld bij een verkeersongeval)? En kan hij of zij
daardoor niet meer werken? Dan zorgt deze dekking voor juridische ondersteuning bij het verhalen van uw en onze schade.

Uw voordelen op een rij
•
•
•
•
•
•
•

Eén online ziekmelding. Dan start én de begeleiding van uw zieke medewerker én uw schadebetaling.
Wij verzekeren alle medewerkers automatisch. Tussentijds aan- en afmelden is niet nodig.
Wij doen uw schadebetalingen per maand.
U heeft geen aparte Arbodienst nodig en u krijgt uw eigen aanspreekpunt, een arbeidsdeskundig casemanager.
U krijgt uw re-integratiekosten volledig vergoed (na goedkeuring Aegon).
U heeft Poortwachtergarantie (als u de aanwijzingen van de arbodienst en Aegon opvolgt).
Uw medewerkers zijn verzekerd tot 70 jaar.

Wilt u meer informatie over deze verzekering?
S 42380 d oktober 2013

Neem dan contact op met uw assurantieadviseur. Meer informatie kunt u ook vinden op www.aegon.nl.

Dekking Aegon Zorgmanagement (bedragen exclusief 21% btw)
Pakketprijs per werknemer per jaar

€ 96,50

Verzuim- en re-integratiebegeleiding (Wet verbetering poortwachter)
Opstellen probleemanalyse

In pakket

Bijstellen probleemanalyse (als nodig inclusief FML*)

In pakket

Opstellen plan van aanpak (als nodig op locatie)

In pakket

Bijstellen plan van aanpak

In pakket

Casemanagement en spreekuren bedrijfsarts

In pakket

Arbeidsdeskundig onderzoek**

In pakket

Begeleiding bij werkhervatting

In pakket

Medische en arbeidsdeskundige Poortwachtertoetsen

In pakket

Opstellen eerstejaarsevaluatie door arbeidsdeskundige

In pakket

Actueel oordeel (als nodig inclusief FML*)

In pakket

Opstellen re-integratieverslag voor aanvraag WIA

In pakket

Arbeidsmogelijkhedenonderzoek (AMO)

In pakket

Arbeidsdeskundig re-integratieverslag (ARO)

In pakket

Wachtlijstbemiddeling

In pakket

Aanvraag vervroegde instroom WIA

In pakket

Opvragen medische informatie

In pakket

Begeleiding werkhervatting

In pakket

Begeleiding frequent verzuim

In pakket

Loonwaarde- of arbeidsdeskundig onderzoek

U betaalt € 744,-

Werkplekonderzoek

Ergonomisch onderzoek werkplek: € 200,Uitgebreid veiligheidsonderzoek werkplek: € 450,-

Conflicthantering

U betaalt € 800,-

Conflicthantering lightversie

U betaalt € 400,-

Mediation

100% vergoeding Aegon na akkoord

Spoedcontrole aangevraagd voor 10.30 uur

U betaalt € 58,68

Spoedcontrole aangevraagd na 10.30 uur

U betaalt € 77,69

Spoedcontrole in het weekend

U betaalt € 118,50

2e spoor

Gedeeltelijke financiering Aegon. U betaalt € 1.250,-

3e spoor

100% vergoeding Aegon na akkoord

* Functiemogelijkhedenlijst
** Naar geschiktheid voor (al dan niet aangepast) eigen werk of ander werk

Overige diensten
Verzuimscan

In pakket

HR-ondersteuning

U betaalt € 121,- per uur

Coachen persoonlijke vaardigheden

U betaalt € 100,- per uur

Aegon Schadeverzekering N.V.,
Postbus 6
2501 AC Den Haag

www.aegon.nl
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