
 

 

Generali Ondernemer op verzuimverzekering 
 
Deze verzekering is bedoeld voor ondernemers die voor hun werknemers en voor zichzelf van één en 
dezelfde verzuimverzekering gebruik willen maken. Deze verzekering kan alleen in combinatie met het 
Generali VerzuimTotaalPlan (conventioneel) of het Generali VerzuimStartPakket. Voor een 
Ondernemer op verzuimverzekering gelden de voorwaarden van de gecombineerde verzekering met 
onderstaande afwijkingen. 
 

 Het personeel dat ergens anders verzekerd is, moet binnen 3 jaar na de ingangsdatum van de 
Ondernemer op verzuimverzekering bij Generali verzekerd worden. 

 Als de verzuimverzekering wordt beëindigd, dan wordt ook de Ondernemer op 
verzuimverzekering stopgezet. 

 De Ondernemer op verzuimverzekering kan op ieder moment worden omgezet in een 
Generali AOV. In dat geval mag de Ondernemer op verzuimverzekering tussentijds beëindigd 
worden. 

 
Dekking en eigen risico 
De gekozen dekking en het eigen risico moeten gelijk zijn aan wat geldt voor de werknemers. 
Meeverzekeren van werkgeverslasten is voor de ondernemer niet van toepassing.  
Niet gedekt is verzuim dat bij werknemers (deels) gedekt is onder de Ziektewet, Wet arbeid en zorg of 
andere regelingen. Bijvoorbeeld ziekte als gevolg van zwangerschap. 
 
Verzekerd bedrag 
Minimaal verzekerd bedrag € 10.000,-. Maximaal verzekerd bedrag € 50.000,-. 
Bij het sluiten van de Ondernemer op verzuimverzekering in combinatie met een Generali AOV wordt 
het verzekerd bedrag van de AOV als maximum aangehouden tot maximaal € 100.000,-. 
 
Eindleeftijd 
De maximale eindleeftijd is afhankelijk van het beroep. Zie hiervoor de beroepenlijst in de Generali 
Offerte Software onder AOV. De maximum leeftijd bij aanvang is 2 jaar voor de eindleeftijd. 
 
Medische acceptatie 
Medische acceptatie gebeurt op basis van een verkorte gezondheidsverklaring. Het is mogelijk dat 
aanvullende informatie wordt gevraagd. Er wordt geen keuring verricht. 
 
Premiekorting en –garantie 
In combinatie met het VerzuimStartPakket geldt voor de Ondernemer op verzuimverzekering de 
premiekorting en -garantie van het VerzuimStartPakket. 
 
Overzicht 
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Verzuimverzekering 
 

Ja Ja Ja Ja 

Vergoeding re-inte-
gratiekosten 
 

Nee Ja Ja Ja 

Arbodienstverlening 
 

Nee Ja Ja Ja 

Verhaal- en rechts-
bijstand 
 

Nee Ja Ja Nee 

WIA Ondergrensver-
zekering 
 

Nee Optioneel Optioneel Nee 

Vervangingsdekking 
 

Nee Optioneel Optioneel Nee 

 


