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Waarom een verzuimverzekering?
Als u werknemers in dienst heeft, krijgt 

u te maken met verzuim. Er komt veel op 

u af als een medewerker zich ziek meldt.  

U moet het salaris doorbetalen en u krijgt 

te maken met wettelijke en administra-

tieve zaken. Met een verzuimverzekering 

van Generali weet u zeker dat u uw zaken 

rond verzuim goed regelt.

verzuIm en loondoorbetalIng

Als uw medewerker zich ziek meldt dan 

bent u verplicht het loon door te betalen 

(loondoorbetalingsplicht). Dat is voor een 

paar dagen misschien geen probleem. 

Maar als het verzuim langer duurt of als 

het om meerdere medewerkers gaat is 

het misschien wel een probleem. Een 

verzuimverzekering neemt de loondoor- 

betaling van u over. De verzekering 

beperkt de financiële gevolgen van  

verzuim. 

verzuIm en organIsatorIsche zaken

Bij verzuim heeft u naast de financiële gevol-

gen ook te maken met wettelijke eisen voor 

verzuimbegeleiding en re-integratie van uw 

medewerkers. U kunt uw verzekering uit-

breiden met diverse opties. Wij kunnen u 

ondersteunen bij verzuimpreventie, verzuim-

begeleiding en bij de werkhervatting (re-inte-

gratie) van uw medewerkers. U zorgt dan niet 

alleen voor een oplossing voor uw loondoor- 

betalingsplicht, maar u kiest dan ook voor  

verzuimpreventie.
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Verzuimoplossingen volgens Generali
professIoneel verzuImteam

Als u kiest voor ondersteuning bij verzuim- 

preventie, verzuimbegeleiding en werk-

hervatting dan heeft u toegang tot een 

professioneel verzuimteam. Generali 

werkt samen met verschillende, deskun-

dige verzuimdienstverleners. U kiest de 

verzuimdienstverlener die het beste bij u 

past.

u gebruIkt één loket

Als u uw verzekering uitbreidt met ver-

schillende opties, dan kiest u voor opti-

maal gemak. U regelt dan samen met 

Generali uw verzekering en alle organisa-

torische zaken rond verzuim. U gebruikt 

dus maar één loket. Met een verzuimver-

zekering van Generali bespaart u tijd en 

geld. Zo kunt u zich blijven concentreren 

op uw onderneming. 

een oplossIng voor elke ondernemer

Wij hebben een passende verzuimverze-

kering voor elke ondernemer; voor onder-

nemingen die net gestart zijn en voor 

ondernemingen die al jaren bestaan. Voor 

ondernemingen met veel werknemers 

of slechts een paar. En, als ondernemer 

kunt u ook meeverzekerd worden op de 

verzuimverzekering voor uw werknemers. 

 

WettelIjke regelIngen

is uw medewerker z iek (arbeidson Geschikt)? 

dan Geldt de wet VerlenGinG loondoorbeta-

linGsVerplichtinG bi j  ziekte. deze wet Verplicht 

u het loon Van uw arbeidsonGeschikte mede-

werker t wee jaar door te betalen, onGeacht de 

oorzaak Van het Verzuim. de wet Verbeterin G 

poort wachter Verpl icht u z ich in te spannen 

Voor de teru Gkeer Van uw arbeidson Geschikte 

medewerker naar z i jn werk.  

Wat ko s t e e n d a g v e r z u I m?
misschien heeft u noG nooit berekend wat een 

daG Verzuim werkelijk kost. het Gaat namelijk niet 

alleen om de directe loonkosten, maar ook om de 

kosten Voor VerVanGinG en Verlies aan produc-

tiViteit. Voor een indicatie Van de totale kosten 

VermeniGVuldiGt u het bruto maandsalaris met 

2,7. bij een bruto maandsalaris Van bijVoorbeeld  

€ 3.000,- is Verzuim een kostenpost Van 

€ 8.100,- per maand.
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Uw verzuimdienstverlener
Onze verzuimverzekeringen en alle ver-

zuimdiensten sluiten naadloos op elkaar 

aan. Met één melding via het verzuim-

meldsysteem zet u het proces rond ver-

zuim in gang. Generali gaat, net zoals de 

specialisten van uw verzuimdienstverlener, 

direct na de ziekmelding voor u aan de slag.   

taken verzuIm dIenst verlener

Er komt nogal wat bij verzuim kijken. Bege-

leiding van de zieke werknemer, organisatie  

van het vereiste arbeidsomstandigheden-

spreekuur en de wettelijk vereiste verzuim-

administratie en risico-inventarisatie.  

Maar ook het opzetten van een preventief 

verzuimbeleid en de inzet van bijvoor-

beeld gezondheidschecks, werkplekon-

derzoeken en cursussen behoren tot de 

taken van uw verzuimdienstverlener. 

snel Weer aan het Werk

Een verzuimdienstverlener neemt u veel 

werk uit handen. Generali werkt samen 

met speciaal geselecteerde verzuim-

dienstverleners. Zij staan garant voor een  

persoonlijk en deskundig advies gericht 

op duurzame oplossingen. Zij helpen uw 

medewerkers snel weer aan het werk. 

Generali onderhoudt regelmatig contact 

met deze verzuimdienstverleners om een 

optimale uitwisseling van informatie te 

bereiken. Het uitgangspunt is altijd de 

continuïteit van uw onderneming. 
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Wat a l s v e r z u I m l a n g e r d u u rt d a n 
tW e e j a a r?
als de arbeidsonGeschiktheid Van uw medewer-

ker lanGer duurt dan twee jaar, dan kri jGt deze 

een uitkerinG Vanuit de wia, de wet werk en 

inkomen naar arbeidsVermoGen. meestal Gaat 

uw medewerker hierdoor aanzienli jk in inkomen  

achteruit. 

als aanVullinG op de VerzuimVerzekerinG biedt 

Generali een pakket wia-VerzekerinGen waar-

mee u de inkomensteruGVal Van uw medewer-

kers bi j  Gedeelteli jke arbeidsonGeschiktheid 

eenVoudiG kunt compenseren. 

uw adViseur Vertelt u GraaG alles oVer de 

GeVolGen Van arbeidsonGeschiktheid Voor uw 

medewerkers en de oplossinGen die Generali u 

hierVoor biedt.

Generali verzuim verzekeringen 
verzuImverzekerIng 
Dit is een verzekering om uitsluitend de 

kosten van loondoor-betaling te verzeke-

ren. 

verzuImtotaalplan

Dit is een compleet pakket dat de kosten 

van loondoorbetaling verzekert en onder-

steuning biedt bij verzuimbegeleiding. 

verzuImstartpakket

Dit is een verzekering voor bedrijven die 

bij aanvang van de verzekering korter dan 

een jaar personeel in dienst hebben en dit 

zijn maximaal 5 fte’s. De kosten van loon-

doorbetaling zijn verzekerd en u krijgt 

ondersteuning bij verzuimbegeleiding. 

ondernemer op verzuImverzekerIng

U kiest deze verzekering als u zich wilt 

meeverzekeren op de verzuimverzekering 

voor uw werknemers. Deze verzekering is 

alleen te combineren met het Verzuim-

TotaalPlan of het VerzuimStartPakket.

het generalI verzuImmeldsysteem 
Het Verzuimmeldsysteem is een optioneel 

onderdeel binnen de Generali verzuim-

verzekeringen. Via www.generali.nl logt 

u in op het Verzuimmeldsysteem. Daar 

geeft u ziek- en hersteldmeldingen door, 

waarmee u automatisch alle betrokken 

partijen informeert. U kunt actuele salaris-

gegevens invoeren, waarmee het invullen 

van declaratie- en naverrekeningsformu-

lieren verleden tijd is.
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Generali verzuimverzekeringen 

in twee varianten

Wij kennen twee varianten van verzuim-

verzekeringen: een verzuimverzekering 

‘Conventioneel’ en een verzuimverzekering 

‘Stop Loss’. Als u een Verzuimverzekering, 

een VerzuimTotaalPlan of een VerzuimStart-

Pakket afsluit, dan kiest u één van deze 

varianten

verzuImverzekerIng conventIoneel

Een ‘conventionele’ verzekering vergoedt 

het loon dat u doorbetaalt aan uw verzui-

mende medewerker in de eerste twee jaar.

Als u kiest voor een verzekering met een 

eigenrisicotermijn, dan betaalt u de loon-

kosten van uw zieke werknemer eerst een 

periode zelf. Hoe lang u zelf de loon-

kosten betaalt (uw eigenrisicotermijn) 

bepaalt u zelf. Na de eigenrisicotermijn 

betaalt de verzekering (een deel van) de 

loonkosten van uw zieke werknemer. Bij 

het afsluiten van de verzekering spreekt 

u af hoeveel procent van de loonkosten 

de verzekering betaalt. U kunt bijvoor-

beeld aangeven dat u wilt dat de verze-

kering 70% van de loonkosten per zieke 

werknemer overneemt. U bepaalt ook zelf 

hoe lang de loonkosten voor uw rekening 

komen (uw eigenrisicotermijn). Hoe lan-

ger de eigenrisicotermijn, hoe lager de 

premie.

Na afloop van de eigenrisicotermijn  

ontvangt u het overeengekomen  

percentage van de totale loonkosten van 

de werknemer. 

 

 = door uzelf te betalen

 

 = af te dekken met verzekering
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verzuImverzekerIng stop loss

Een verzuimverzekering ‘Stop Loss’ is een 

verzekering met een eigenrisicobedrag. U 

bepaalt bij het afsluiten van de verzekering 

welk deel van de loonkosten bij verzuim u 

zelf betaalt. Het bedrag dat u zelf betaalt 

heet het ‘eigenrisicobedrag’. Hoe hoger het 

eigenrisicobedrag, hoe lager de premie. Als 

de loonkosten bij verzuim in een kalenderjaar  

hoger zijn dan het eigenrisicobedrag, dan 

vult de verzuimverzekering het verschil aan. 

Hoeveel de verzuimverzekering vergoedt, 

bepaalt u bij het afsluiten van de verzekering. 

U kunt kiezen voor 1, 2, 3 of 4 maal het 

eigenrisicobedrag of u kiest voor ‘onbeperkt’. 

Als u kiest voor ‘onbeperkt’, dan weet u 

zeker dat uw kosten nooit meer zijn dan het 

eigenrisicobedrag.  

Is het ziekteverzuim in uw organisatie stabiel 

en kunt u de eerste kosten van verzuim zelf 

opvangen? Dan is een verzuimverzekering 

‘Stop Loss’ voor u een oplossing. U kunt 

alleen kiezen voor een verzuimverzekering 

‘Stop Loss’ als de loonsom in uw organisatie 

€ 650.000,- of hoger is. U moet ook minimaal 

15 werknemers in dienst hebben.

mark Veeluwen, 43 jaar, ondernemer

“Verzuim namen we eiGenli jk maar Voor lief. het hoorde 

erbij. laat staan dat we er preVentief mee beziG waren. 

toen we te maken kreGen met een paar lanGduriG zieken 

zi jn mijn adViseur en ik toch maar eens Gaan rekenen: 

salaris doorbetalen, uitzendkrachten inhuren en Ver-

lies Van productiecapaciteit. 

de Verzuimkosten waren een stuk hoGer dan ik e iGenli jk 

had Gedacht. daarom pak ik Verzuim en alles wat er bi j 

komt k i jken nu eff ic iënt op met het Generali  Verzuim-

totaalplan. financieel leVert mi j  d it  Veel Voordeel op. 

als er nu een medewerker z iek wordt, dan is alles Goed 

GereGeld!”
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“De verzuimkosten waren een stuk 

hoger dan ik eigenlijk had gedacht.”  

Hierbij ontvangt u alleen een uitkering 

als de loonkosten bij verzuim uitkomen 

boven het vooraf overeengekomen eigen-

risicobedrag, of eigen behoud.

Legenda:

 = door uzelf te betalen

 = af te dekken met verzekering
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Uitkering

Eigenrisicobedrag

Kalenderjaar
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U kunt uw Generali-verzuimverzekering uitbrei-

den met diverse opties. U richt uw verzuimver-

zekering zo in dat deze past bij uw specifieke 

situatie en financiële mogelijkheden. Het wel of 

niet meeverzekeren van een optie heeft invloed 

op de hoogte van uw premie.  

preventIe- en re-IntegratIe begeleIdIng 
Uw verzuimdienstverlener ondersteunt u bij de 

zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid 

op de werkvloer. De arbeidsrisico’s van uw 

organisatie worden in kaart gebracht en u krijgt 

advies over te nemen preventieve maatregelen. 

Als uw medewerker toch ziek wordt, dan doet uw 

verzuimdienstverlener er alles aan om hem weer 

snel aan het werk te krijgen. 

vergoedIng re-IntegratIekosten

Re-integratie brengt veel kosten met zich mee. 

Generali vergoedt deze kosten voor 100% tot 

een maximum van € 3.000,- per medewerker per 

afzonderlijk ziektegeval. 

verzuImbeleIdsscan

Uw verzuimdienstverlener brengt precies  in kaart 

wat u wel en niet heeft geregeld op het gebied  

- 8 -

van verzuimbeleid en  -preventie. U krijgt advies 

over de manier waarop u verzuim verder kunt 

terugdringen. 

verhaal- en rechtsbIjstand

Als u en uw medewerker het niet eens zijn over loon-

doorbetaling bij ziekte, dan kunt u rechtsbijstand 

inschakelen. U krijgt dan juridische hulp van DAS 

Rechtsbijstand. Is het verzuim van uw medewerker 

ontstaan door een ander (een derde partij)? Dan 

krijgt u verhaalsbijstand. DAS Rechtsbijstand stelt 

de derde partij verantwoordelijk voor de schade en 

aansprakelijk voor de kosten. 

WIa ondergrensverzekerIng

Met deze optie krijgt u in het derde ziektejaar 

een vaste uitkering van 20% van het jaarsalaris 

van de arbeidsongeschikte werknemer, die tus-

sen 15% en 35% arbeidsongeschikt is. 

vervangIngsdekkIng 
Dekking voor een medewerker die een extra bij-

drage levert aan het bedrijfsresultaat of alleen 

tegen hoge kosten te vervangen is. Bij uitval van 

deze medewerker ontvangt u een dubbele uitke-

ring. Welke medewerker dat is bepaalt u zelf. 

Opties van onze verzuimverzekeringen
he l d e r a dv I e s

wilt u meer weten oVer de Generali 

VerzuimVerzekerinGen? neemt u dan contact  

op met uw adViseur. hij informeert u GraaG 

oVer de inhoud, de kosten en uw moGelijkheden.      

he e ft  u o p m e r k I n g e n o f  s u g g e s-
t I e s? ve rt e l  h e t  o n s!
heeft u suGGesties Voor Verbeterin G Van 

onze dienstVerlenin G of opmerkin Gen? 

of wilt u een klacht indienen? schri jft  u 

dan aan afdel in G klachten & suGGesties. 

u Vindt ons adres op de achterzi jde. u kunt 

ook naar hetkanbeter@Generali.nl mailen. 

bent u onteVreden oVer onze reactie op uw 

suGGesties of klachten, dan kunt u VerVol-

Gens contact opnemen met: stichtin G klach-

teninstituut financiële dienstVerlenin G 

(kif id), postbus 93257, 2509 aG den 

haaG. u kunt kif id ook Via telefoonnummer 

0900-3552248 of Via e-mail info@kifid.nl  

bereiken.
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Uw voordelen met de Generali 

verzuimverzekeringen

•	 U kunt kiezen uit verschillende verzekeringsoplossingen: 

 VerzuimTotaalPlan, VerzuimStartPakket, Verzuimverzekering, 

 Ondernemer op verzuimverzekering 

•	 U kunt kiezen voor een eigenrisicotermijn óf eigenrisicobedrag 

•	 U heeft slechts één loket voor alles wat met verzuim te maken heeft; 

 van loondoorbetaling, verzuimpreventie en -begeleiding tot re-integratie

•	 U kunt kiezen uit verschillende verzuimdienstverleners

•	 U weet zeker dat er snel wordt ingegrepen met als uitgangspunt een 

snelle werkhervatting

•	 U kunt rekenen op professioneel advies van uw adviseur 

christ iana Verhouten, 32 jaar, werknemer

“twee jaar Geleden werd ik z iek. ik kon amper mi jn 

bed noG uitkomen, laat staan werken. Gelukki G kon 

mi jn werkGeVer Via Generali  wachtl i jstbemiddel in G 

reGelen, zodat ik sneller Geopereerd werd. daarna 

ben ik heel professioneel beGeleid bij mijn re-inteGratie.  

ik ben er erG dankbaar Voor. door de Goede beGe-

leidinG kon ik uiteindelijk snel weer aan het werk.  

en dat is Voor mijn werkGeVer natuurlijk ook weer een 

Voordeel.”
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Verzuim -
verzekering

Verzuim-
TotaalPlan

Verzuim-
StartPakket

Ondernemer op
verzuimverzekering

Verzuimverzekering ja ja ja ja

Vergoeding re-integratiekosten nee ja ja ja

Verzuimmeldsysteem optioneel ja ja optioneel

Verzuimdienstverlening nee ja ja ja

Verhaals- en rechtsbijstanddekking nee ja ja nee

WIA ondergrensverzekering nee optioneel optioneel nee

Vervangingsdekking nee optioneel optioneel nee

Deel van het personeel verzekerd nee optioneel optioneel niet van toepassing

Premiegarantie nee nee ja

gelijk aan 

VerzuimTotaalPlan 

of 

VerzuimStartPakket

Eigen risico dagen / geld dagen / geld dagen

gelijk aan 

VerzuimTotaalPlan 

of 

VerzuimStartPakket

Uitbetaling schade
kwartaal / 

jaarlijks

maandelijks /

jaarlijks
maandelijks maandelijks
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Over Generali
Generali verzekeringsgroep is sinds 1870 

actief op de Nederlandse verzekerings-

markt. In die 140 jaar zijn wij dankzij 

onze professionele expertise en flexibele 

instelling uitgegroeid tot een vooraan-

staande pensioen- en inkomensverzeke-

raar voor ondernemers, ondernemingen 

en particulieren. Daarbij onderscheiden 

wij ons door een persoonlijke service, 

betrokken opstelling en een accurate 

administratie. 

Generali verzekeringsgroep nv maakt als 

zelfstandige en solide verzekeraar deel 

uit van de wereldwijd opererende Gene-

rali Group. Dit kapitaalkrachtige concern 

bestaat uit ruim 100 verzekeringsmaat-

schappijen in zo’n 40 landen. In Europa is 

de Generali Group de derde verzekeraar. 

Eén op de vier Europeanen heeft ten min-

ste één verzekering ondergebracht bij de 

Generali Group. 

 



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

A
lgem

ene voorw
aarden (027) en de bijzondere voorw

aarden: O
ndernem

er op verzuim
verzekering (693), Verzuim

S
tartPakket (690), Verzuim

TotaalPlan (695), 
Verzuim

TotaalPlan S
top Loss (698), Verzuim

verzekering (686), Verzuim
verzekering m

et Verzuim
m

eldsysteem
 (688), Verzuim

verzekering S
top Loss (687), Verzuim

ver-
zekering	S

top	Loss	m
et	verzuim

m
eldsysteem

	(689).		D
eze	brochure	is	gebaseerd	op	de	w
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