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Delta Lloyd Ziekteverzuim Conventioneel

Naverrekening ziekteverzuimverzekering conventioneel Delta Lloyd

Geachte heer, mevrouw, 

U heeft een ziekteverzuimverzekering bij Turien & Co. afgesloten in de volmacht van Delta
Lloyd.

Om de definitieve premie over het afgelopen verzekeringsjaar vast te stellen en tevens de
voorschotpremie voor het huidige jaar aan te passen, verzoeken wij u ons hiervoor een volledig
werknemersbestand toe te zenden. Daarnaast ontvangen wij graag een verzamelloonstaat over
2016.

Hoe kan ik mijn gegevens doorgeven?
Op onze website  www.turien.nl/voorwaarden-documenten  onder de rubriek
Inkomen/Verzuim/Delta Lloyd vindt u een excelbestand, genaamd   Delta Lloyd naverrekening
conventioneel 2016. Dit bestand kunt u downloaden en op uw eigen omgeving opslaan.
Vervolgens vult u het bestand met de volgende gegevens:

-     Werknemersgegevens 2016 
-     Werknemersgegevens 2017 

Is uw invoer gereed? Wilt u dan het excelbestand, tezamen met een kopie van de
verzamelloonstaat 2016 mailen, naar  inkomen@turien.nl  o.v.v. uw polisnummer en
'naverrekening Delta Lloyd'.

Uw gegevens dienen  vóór 1 april 2017  door ons te zijn ontvangen. Wij verzoeken u géén
andere excelbestanden of eigen sjablonen te gebruiken. Wij kunnen deze helaas niet verwerken.

Wanneer ontvang ik bericht nadat ik mijn gegevens heb doorgegeven?
Na ontvangst van uw gegevens berekenen wij medio april 2017 de nieuwe premie en stellen wij u
hiervan schriftelijk in kennis. Het nieuwe premiepercentage geldt vanaf 1 januari 2017.

Vervolgens wordt de verzekering naverrekend over 2016 en het nieuwe premiepercentage over
2017 doorgevoerd. U ontvangt dan een gewijzigd polisaanhangsel met de daarbij behorende
specificatie.



Wat te doen als mijn premiepercentage met meer dan 25% stijgt?

Indien het premiepercentage met meer dan 25% is gestegen dan heeft u de mogelijkheid om de
verzekering te beëindigen. Dit dient schriftelijk aan ons doorgegeven te worden binnen 30 dagen
nadat de premieverhoging aan u is gemeld. De verzekering eindigt op de eerste dag van de
volgende kalendermaand.

Indien u akkoord gaat met de verhoging zullen wij de polis op dezelfde manier gaan
naverrekenen als hierboven beschreven.

Wat gebeurt er als ik mijn gegevens niet of niet op tijd heb aangeleverd?

Als u uw gegevens niet of niet volledig voor 1 april 2017 heeft aangeleverd dan zijn wij
genoodzaakt het premiepercentage met 5% te verhogen conform artikel 9 en 10 van de
verzekeringsvoorwaarden Delta Lloyd Ziekteverzuim Conventioneel (O 03.2.32-0814).

Wij zien uw opgave graag vóór 1 april aanstaande van u tegemoet. Heeft u nog vragen? Neem
dan contact op met uw assurantietussenpersoon.

Met vriendelijke groet,

Turien & Co. Assuradeuren

R.G.M. Kok
Manager Acceptatie & Polisadministratie Schadeverzekeringen


