
  

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

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 zich-

zelf 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 ver-

zuimverzekering keert niet alleen uit, maar zorgt dat ook u nét als uw werknemers ver-

zuimbegeleiding krijgt om zo snel mogelijk weer aan het werk te kunnen gaan.  

Wat biedt de Ondernemer 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.

 

Wat maakt het anders dan een arbeidsOngeschiktheidsverzekering?
1.  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 werk-

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

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

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

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

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

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

wij een gezondheidsverklaring. U heeft voldoende mogelijkheden om de verschillende  

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

let Op

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

geval van ziekte.

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

werknemers ook bij ons loopt of gaat lopen.

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

vullende AOV af. 

jOOp van balken, 36 en Ondernemer 

“vOOr mijn medewerkers heb ik alles GereGeld Op 

het Gebied van ziekte en arbeidsOnGeschiktheid. 

zO hOOrt dat als GOede werkGever. vOOr mijzelf 

stelde ik het steeds uit. eiGenlijk niet slim, want 

je hebt Geen Garantie Op een GOede GezOndheid. 

deze verzekerinG vind ik reëel. ik weet dat ik bij 

ziekte twee jaar lanG een uitkerinG krijG en OOk 

niet lanGer. prettiG is dat er Geen uitsluitinGen 

zijn Of een beperkinG Op Gedekte ziektes. dat ze 

wat strenGer zijn, zie ik direct teruG in de premie. 

met mijn adviseur heb ik afGesprOken dat we vOl-

Gend jaar weer mijn situatie bekijken. misschien 

dat ik dan een arbeidsOnGeschikheidsverzekerinG 

neem. tOt die tijd vind ik dit een GOede OplOssinG.” 
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