
  

Eerst alleen ondernemer 
en nu ook werkgever? 
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Het Generali VerzuimStartPakket is bedoeld voor ondernemers die korter dan een jaar 

geleden medewerkers in vaste dienst hebben genomen. Maar ook voor ondernemers die 

van plan zijn binnenkort werknemers in dienst te nemen. Als werkgever krijgt u te maken 

met kort of lang verzuim van uw medewerkers. U bent verplicht een zieke medewerker 

door te betalen. Dat kan oplopen tot maximaal twee jaar. Het Generali VerzuimStartPakket 

beperkt de financiële gevolgen van ziekteverzuim.  

Wat doet u ingeval van ziekte bij medeWerkers?
Als werkgever bent u volgens de Arbowet verplicht een actief ziekteverzuim- en re-integra-

tiebeleid te voeren. U bent verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkomgeving 

voor uw medewerkers. Waar nodig treft u maatregelen. Wordt één van uw medewerkers 

ziek, dan hebben u én uw zieke medewerker beiden de verplichting zich actief in te zetten 

voor een spoedig herstel (Wet verbetering poortwachter).  

Wat is verzekerd?
Het Generali VerzuimStartPakket bevat vier onderdelen die u ondersteunen bij uw 

verplichtingen als werkgever: 

1. Uw verzuimverzekering betaalt het loon van uw zieke werknemer maximaal twee jaar door.

2. U geeft ziektegevallen eenvoudig online of telefonisch aan ons door.

3. U en uw zieke medewerker worden deskundige geadviseerd en u krijgt beiden goede 

begeleiding van een arbodienstverlener.

4. U krijgt een vergoeding van de re-integratiekosten om u weer snel aan het werk te  

helpen. De vergoeding is maximaal € 3.000,- per afzonderlijk ziektegeval.



Wat kan nog meer? 
Het Generali VerzuimStartPakket is flexibel en naar uw eigen wens en situatie in te richten: 

•	 U	bepaalt	zelf	hoe	lang	u	de	loonkosten	zelf	betaalt	(uw	eigenrisicotermijn).

•	 U	bepaalt	zelf	hoe	hoog	het	bedrag	is	dat	u	verzekert.

•	 U	bepaalt	zelf	of	u	de	werkgeverslasten	mee	wilt	verzekeren.

 

lagere premie Wanneer u dat het best kunt gebruiken

Als u werkgever wordt, dan krijgt u te maken met extra kosten. Want als uw onderneming 

groeit, doet u de grootste investeringen. Generali weet dat. Daarom krijgt u een interessante 

korting op de premie van uw VerzuimStartPakket. In het lopende jaar én het gehele volgende 

jaar krijgt u een startkorting van 35%. In het derde jaar is de korting 20% en in het vierde 

jaar 10%. Zo bespaart u geld, juist wanneer u dat het meest nodig heeft. 

géén verrassingen: premiepercentage staat vast

De premie die u betaalt voor het VerzuimStartPakket is een percentage van de jaarloonsom 

van uw bedrijf. Dit percentage noemen wij ‘premiepercentage’. Als u een Generali Verzuim-

StartPakket afsluit dan staat het premiepercentage de eerste vier jaar vast. Het lopende jaar 

is het eerste jaar van uw verzekering. Het tweede jaar begint op 1 januari van het daaropvol-

gende jaar. Ook als u in deze jaren onverhoopt te maken krijgt met een hoog ziekteverzuim. 

Want één zieke werknemer betekent in een klein bedrijf verhoudingsgewijs al een hoog ziek-

teverzuim. Generali berekent u in de eerste vier jaar géén hoger premiepercentage. Zo weet 

u bij het afsluiten van de verzekering precies waar u de eerstkomende jaren aan toe bent.

Carla VoSSen, 46 en ondernemer 

“mijn bedrijf telt nu Vier medewerkerS. VoriG 

jaar raakte één Van hen betrokken bij een kettinG-

botSinG. hij lieP een werVelfraCtuur oP, waar-

door hij bijna aCht maanden waS uitGeSChakeld. 

VerSChrikkelijk natuurlijk Voor hem en zijn Gezin, 

maar ook Voor het bedrijf erG laStiG. oPeenS 

zat ik met een ziekteVerzuim Van 25% en waS ik 

Verantwoordelijk Voor het doorbetalen Van zijn 

SalariS. dat had het failliSSement Van mijn bedrijf 

kunnen betekenen. het GinG om bijna 26.000 

euro; Voor een klein bedrijf alS het mijne een 

enorm bedraG. GelukkiG heb ik me Verzekerd bij 

Generali. zij hebben niet alleen dit bedraG uitGe-

keerd, maar onS Verder ook uitStekend met raad 

en daad GeholPen bij zijn reValidatie. GelukkiG iS 

hij er nu weer helemaal!” 

 

 

wij beloVen niet. wij Verzekeren.
Generali verzekeringsgroep

Diemerhof 42, Postbus 1888, 1110 CL Diemen 
Telefoon (020) 660 44 44, Fax (020) 398 30 00

Internet: www.generali.nl, E-mail: info@generali.nl
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