Als ondernemer ook meeverzekerd op de
verzuimverzekering?
Er moet heel wat aan de hand zijn voordat u thuis blijft van uw werk. Toch is ook een

G enerali O ndernemer

op verzuimverzekering

werkgever wel eens ziek. Wat dan? De Ondernemer op verzuimverzekering is bedoeld voor
ondernemers die hun inkomen willen beschermen en voor hun werknemers en voor zichzelf van een en dezelfde verzuimverzekering gebruik willen maken. Dat kan bij Generali,
als ook de verzuimverzekering voor uw werknemers bij ons loopt. De Ondernemer op verzuimverzekering keert niet alleen uit, maar zorgt dat ook u nét als uw werknemers verzuimbegeleiding krijgt om zo snel mogelijk weer aan het werk te kunnen gaan.

W at

biedt de

O ndernemer

op verzuimverzekering ?

De Ondernemer op verzuimverzekering bestaat uit vier onderdelen. Alle onderdelen zijn
er op gericht het u zo eenvoudig mogelijk te maken en u volop te begeleiden. Met de
Ondernemer op verzuimverzekering:
1.

Verzekert u maximaal twee jaar inkomen in geval van ziekte.

2.

Eenvoudig uw ziekmelding online doorgeven met ons verzuimmeldsysteem.

3.

Wordt u deskundig geadviseerd en krijgt u begeleiding van een verzuimdienstverlener.

4.

Krijgt u re-integratiekosten vergoed om u weer snel aan het werk te helpen, indicatief
is een vergoeding van € 3.000,-. Maar dit kan in de praktijk hoger uitvallen.

W at
1.

maakt het anders dan een arbeidsongeschiktheidsverzekering ?

U heeft dezelfde rechten en plichten als uw werknemers. U gaat akkoord met de regels zoals
deze gelden voor uw werknemers. De bedrijfsarts beoordeelt u net zoals uw werknemers.
Deze regels zijn over het algemeen strenger, maar daar is de prijs dan ook naar.

2.

U krijgt geen uitkering bij ziekte door zwangerschap of bevalling. Dit valt bij werknemers en dus ook bij u onder de Ziektewet en regelt het UWV.

3.

De verzekering kent geen maatwerkmogelijkheden. Wilt u maatwerk, kies dan voor
een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV).
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B ijsluiten

of venvangen

De uitkering is voor maximaal twee jaar. Als u dat onvoldoende vindt, kunt u aanvullend een

J oop

uw AOV twee jaar na uw ziekmelding voor het eerst uit. Het kan ook zijn dat u op een gege-

“V oor

ven moment de verzekering wilt vervangen door een Generali AOV. Dat kan op ieder gewenst

het gebied van ziekte en arbeidsongeschiktheid .

moment. In dat geval stopt uw Generali Ondernemer op verzuimverzekering tussentijds.

Zo

Als u uw Ondernemer op verzuimverzekering vervangt voor een Generali AOV, dan vragen

stelde ik het steeds uit .

wij een gezondheidsverklaring. U heeft voldoende mogelijkheden om de verschillende

je hebt geen garantie op een goede gezondheid .

verzekeringen precies op uw wensen en uw levensfase af te stemmen.

D eze

van

B alken , 36

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor een exacte omschrijving van de verzekeringscondities
verwijzen wij u naar de Algemene voorwaarden (027) en de Bijzondere Voorwaarden: Ondernemer op Verzuimverzekering (693).
Deze kaart hoort bij de brochure Generali Verzuim verzekeringen.

Generali AOV met een wachttijd van twee jaar aanvragen. Bij een wachttijd van twee jaar keert

en ondernemer

mijn medewerkers heb ik alles geregeld op

hoort dat als goede werkgever .

E igenlijk

V oor

mijzelf

niet slim , want

verzekering vind ik reëel . I k weet dat ik bij

ziekte twee jaar lang een uitkering krijg en ook

L et

op

niet langer .

•

Met de Ondernemer op verzuimverzekering verzekert u maximaal twee jaar inkomen in

zijn of een beperking op gedekte ziektes .

geval van ziekte.

wat strenger zijn , zie ik direct terug in de premie .

U kunt deze verzekering alleen bij ons afsluiten als de verzuimverzekering voor uw

M et

werknemers ook bij ons loopt of gaat lopen.

gend jaar weer mijn situatie bekijken .

Wilt u na 2 jaar ook zeker zijn van een uitkering bij ‘verzuim’, sluit u dan een aan-

dat ik dan een arbeidsongeschikheidsverzekering

vullende AOV af.

neem .

•

•

P rettig

is dat er geen uitsluitingen

D at

ze

mijn adviseur heb ik afgesproken dat we vol -

M isschien

T ot die tijd vind ik dit een goede oplossing .”

Uw Generali.
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