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Brochure

Personeelsschadeverzekering WEGAS XL
Een werkgever kan te maken krijgen met aanzienlijke kosten wanneer een werknemer een ongeval krijgt tijdens de uitvoering
van zijn werkzaamheden. Het ongeval kan plaatsvinden op de werkvloer, tijdens thuiswerken of op locatie, maar ook tijdens
verkeersdeelname, woon-werkverkeer of andere werkgerelateerde activiteiten. Bij dit laatste kunt u bijvoorbeeld denken aan
bedrijfsuitjes, het volgen van een workshop of het maken van een zakenreis. Wanneer er sprake is van een forse letselschade zou
dit zelfs het voortbestaan van een organisatie in gevaar kunnen brengen. Een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB)
of een motorrijtuigverzekering biedt hiervoor niet altijd voldoende dekking.
Turien & Co. heeft met de personeelsschadeverzekering WEGAS XL voor werkgevers de perfecte oplossing.

Voor wie is de WEGAS XL-verzekering?
Voor iedere werkgever – van klein tot groot – die zich goed en op maat wil verzekeren tegen het risico van schade die zijn
werknemers kunnen lijden.

Voordelen WEGAS XL-verzekering
•
•
•
•
•
•
•

•

Ruim verzekerd bedrag per gebeurtenis;
Lage franchise;
Ruime kring van verzekerden;
Juridische adviesdesk;
Calamiteitenhulpverlening;
Vergoeding van de werkelijk geleden schade, bij
overlijden ook de schade van nabestaanden van de
verzekerde;
Vergoeding van smartengeld en affectieschade;

•

Voorschotregeling bij onenigheid, tussen Turien & Co.
en andere verzekeraars, over toepassing
‘na-u-clausules’;
Geen dekkingsbeperking wanneer de werkgever
aansprakelijk is omdat hij zijn zorgplicht niet is
nagekomen.

Bij Premium ook:
• SVI bedrijfsvoertuigen (motorfietsen personen-, bestelen vrachtauto’s) en niet-verhuurd of uitgeleend
land-/werkmaterieel;
• 24/7 ongevallendekking.

Wat is verzekerd?
WEGAS XL kent drie verschillende dekkingen. Uw relatie kiest de dekking die het beste bij hem past.
Op de laatste pagina van deze brochure vindt u een overzicht van de dekking per rubriek.
					

WEGAS XL Primair

WEGAS XL Prima

WEGAS XL Premium

Juridische adviesdesk voor eerstelijns juridisch advies wanneer een verzekerde schade oploopt.
Calamiteitenhulpverlening: 24/7 hulp bij emotionele verwerking van een schokkende gebeurtenis 		
			
(eerste opvang en nazorg direct na de gebeurtenis).
• Bestuurders van motorrijtuigen
(art. 7:611/658 BW)

2

• Verkeersdeelname
(art. 7:611/658 BW)
• Woon-werkverkeer

• Verkeersdeelname
• Woon-werkverkeer:
• Werkgerelateerde activiteiten
• SVI t.b.v. motorfietsen,
personen-, bestel- en
vrachtauto’s en niet uitgeleend
of verhuurd land-/werkmaterieel,
alle in eigendom van de
werkgever.
• Ongevallendekking (24/7)

Wat is niet verzekerd?
Turien & Co. vindt het belangrijk om óók te vermelden wat niet is verzekerd. Net als de meeste verzekeringen dekken wij geen
schade door opzet, molest, natuurrampen, atoomkernreacties en terrorisme. Verder verlenen wij onder andere geen dekking in
de volgende gevallen:
• Het motorrijtuig wordt gebruikt voor zaken die niet mogen volgens de wet;
• Wedstrijden;
• Het zonder rijbewijs besturen van een motorrijtuig;
• Gebruik van alcohol of drugs.

Hoeveel kost een WEGAS XL-verzekering?
De premie is afhankelijk van het aantal werknemers en van het aantal motorrijtuigen. Een toeslag wordt in rekening
gebracht als de dga’s, of de maten, vennoten of de persoon voor wiens rekening de eenmanszaak wordt gedreven, worden
meeverzekerd.
Op www.mijnturien.nl kunt u eenvoudig een offerte maken of een verzekering aanvragen. Voor bedrijven met meer dan
100 werknemers en/of 35 motorrijtuigen maken wij graag een offerte op maat.

Waarom Turien & Co.?
•

Wij bieden in de verzekeringsmarkt het beste product tegen een gunstige premie. Sinds Turien & Co. in 2001 als eerste
partij een oplossing bood voor het dekkingshiaat dat door het Arena-arrest werd blootgelegd, innoveren wij het product
continu. WEGAS XL sluit altijd naadloos aan bij de laatste ontwikkelingen in de jurisprudentie. Productaanpassingen naar
aanleiding van dekkingsbehoefte van onze klanten onderzoeken wij serieus.

•

Onze acceptanten denken graag mee over maatwerk bij grote bedrijven of het verzekeren van collectiviteiten met
afwijkende verzekeringsvoorwaarden en/of premiestelling.

•

Bij schade staan onze ervaren collega’s van de schadeafdeling voor u klaar. Zij behandelen de claims vakkundig en
voortvarend. Bovendien kunt u bij de schadeafdeling de checklist ‘Wat te doen bij schade’ opvragen. Hiermee heeft u
een overzicht van de verschillende stappen binnen de afhandeling en welke informatie de werkgever moet insturen voor
een soepele afwikkeling.

•

Heeft een werknemer bij een ongeval schade opgelopen? Dan kan de werkgever voor eerstelijns juridisch advies gratis
bellen of mailen met een onafhankelijke adviesdesk.

•

Doet zich tijdens het werk een schokkende gebeurtenis, bijvoorbeeld een ongeval, voor? Dan kan de werkgever 24/7 een
beroep doen op de calamiteitenhulpverlening: eerste opvang en nazorg direct na de gebeurtenis.

Schadevoorbeelden
Voorbeeld Primair dekking (+Prima en Premium):
Een hovenier rijdt van het ene bedrijfspand naar het andere. Hiervoor moet hij een stuk over de provinciale weg. Door een
ongelukkige stuurbeweging overkomt hem een ongeval, zo ernstig dat hij overlijdt. Zijn partner en studerende dochter blijven
achter en de inkomsten van de hovenier worden gemist, zodat het erg lastig wordt om de vaste lasten en studiekosten te betalen.
Gelukkig kan hiervoor een beroep op de WEGAS XL-verzekering worden gedaan.
Voorbeeld Prima dekking (+ Premium):
Om een fabriekshal te kunnen inspecteren gebruikt een opzichter een fiets. Op een of andere manier valt hij en breekt een pols.
Door de gecompliceerde breuk kan hij voorlopig niet werken. Ook is zijn bril stuk en is er kleding gescheurd.
Voor de letselschade en de schade aan zijn persoonlijke spullen kan een beroep op de WEGAS XL-verzekering worden gedaan.
Mocht het ziekteverzuim van dien aard zijn dat er sprake is van inkomstenderving dan kan men hiervoor ook aanspraak op
vergoeding op deze verzekering maken.
Voorbeeld Premium dekking:
Na sluitingstijd van het kantoor is een schoonmaker bezig met zijn werkzaamheden. Hij betrapt hierbij een inbreker die meteen
op de schoonmaker inslaat. De schoonmaker probeert zich nog te verdedigen maar kan niet voorkomen dat hij toch forse
letselschade oploopt. Voor de letselschade kan een beroep op de WEGAS XL-verzekering worden gedaan. Eventueel verlies van
inkomen is ook verzekerd.

Meer weten?
Wilt u productinhoudelijk meer de diepte in? Lees dan onze kennisbrochure. U kunt deze opvragen via uw accountmanager of
de commerciële binnendienst (commercie@turien.nl).
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WEGAS XL Primair

WEGAS XL Prima

WEGAS XL Premium

Verzekerd bedrag per gebeurtenis

€ 3.000.000

€ 3.000.000

€ 3.000.000

Verzekerd bedrag SVI-dekking t.b.v.
motorfietsen, personen-, bestel- en
vrachtauto’s in eigendom van de
werkgever (of geleased/gehuurd) en
niet-verhuurd of uitgeleend
land-/werkmaterieel.

n.v.t.

n.v.t.

€ 1.000.000

Verzekerd bedrag Ongevallendekking

n.v.t.

n.v.t.

Rubriek A: € 5.000
Rubriek B: € 10.000

Dekking

• Bestuurders van motorrijtuigen
(art. 7:611/658 BW)

• Verkeersdeelname
(art. 7:611/658 BW)
• Woon-werkverkeer

• Verkeersdeelname
• Woon-werkverkeer
• Werkgerelateerde activiteiten
• SVI t.b.v. motorfietsen,
personen-, bestelen vrachtauto’s en niet
uitgeleend of verhuurd
land-/werkmaterieel, alle in
eigendom van de werkgever.
• Ongevallendekking 24/7

Verplicht eigen risico
Juridische adviesdesk

Gratis onafhankelijke juridische adviesdesk voor eerstelijns juridische advies wanneer een verzekerde
schade oploopt.

Calamiteitenhulpverlening

24/7 hulpverlening door professionals bij de emotionele verwerking van een schokkende gebeurtenis.

Franchise

Franchise: € 1.000 per gebeurtenis
Franchise woon-werkverkeer: € 1.500 per gebeurtenis

Dekkingsgebied

Wereldwijd

Geldigheidsduur

Onbepaalde tijd (maandelijks opzegbaar)

Premiebasis

Aantal werknemers
Aantal motorrijtuigen
Toeslag dga

Premieherziening
(geen naverrekening)

• Opvragen actuele gegevens één maal per twee jaar
• Geen gegevens ontvangen, dan eenmalige verhoging van 20% over de jaarpremie

Voorschotregeling bij discussie
schuldvraag
Kring van verzekerden
Werknemers
Ambtenaren
Uitzendkrachten/gedetacheerden/
payrollers
Oproepkrachten/stagiairs/
vakantiekrachten
Dga’s

Optioneel

Optioneel

Optioneel

Vrijwilligers met overeenkomst
of gelijkwaardig
Zzp’ers/freelancers
Elk zich in het voertuig bevindend
persoon

Ja, voor wat betreft SVI-dekking

De WEGAS XL-verzekering biedt een secundaire dekking. Andere verzekeringen, bijvoorbeeld de zorgverzekering of de AVB, gaan voor. In die
gevallen dat andere voorzieningen er niet zijn of niet de gehele schade vergoeden kan een beroep op WEGAS XL worden gedaan.

Heeft u vragen?
Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen? Neem dan gerust telefonisch contact met ons op via
072 5 181 187 of stuur een e-mail naar wegasXL@turien.nl. Wij helpen u graag.
Let op: aan de tekst in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. De exacte dekking leest u op het polisblad en in de voorwaarden.
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