Verzuimverzekering
Als uw medewerker langdurig ziek is, moet u de eerste 2 jaar minstens 70% van het
loon doorbetalen. Een financieel risico dat grote impact op uw bedrijf kan hebben.
Om dit risico te beperken, sluit u een verzuimverzekering af. Een hele zorg minder.
Het Verzuim pakket is een totaaloplossing
Zilveren Kruis biedt het Verzuim pakket, een combinatie van
verzuimverzekering met verzuimmanagement. Verzuimmanagement neemt uw taken op het gebied van verzuim over
en besteed deze waar nodig uit aan de arbodienst. Samen met
u zorgen we voor een vloeiende re-integratie van uw zieke
medewerkers. Zo weet u zeker dat u voldoet aan de wet.
Binnen het Verzuim pakket heeft u keuze uit 2 verschillende
verzuimverzekeringen.
U kiest een verzekering die past bij uw organisatie.
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• Verzuimverzekering: Als uw medewerker ziek wordt, betaalt u
het loon tijdens de door u gekozen eigenrisicoperiode. Zilveren
Kruis vergoedt de ziektedagen na deze eigenrisicoperiode.
• Stoploss Calamiteit: Voordat u de polis afsluit (en daarna
jaarlijks), wordt een eigen risico bedrag berekend. Wanneer alle
schades in een jaar bij elkaar opgeteld boven het eigen risico
bedrag uitkomen heeft u recht op vergoeding. Zilveren Kruis
vergoedt alleen de verzuimkosten die boven het eigen risico uit
komen.

Binnen het Verzuim pakket heeft u keuze uit 2 verschillende
verzuimmanagement pakketten
U kiest het verzuimmanagement pakket dat past bij uw
organisatie.
•V
 erzuimmanagement Basis: Wordt een van uw medewerkers
ziek? Dan helpen wij u op weg. Daarnaast krijgt u ondersteuning
bij het voorkomen van verzuim. De kosten van de verrichtingen
van de arbodienst zijn niet opgenomen in dit basisabonnement.
•V
 erzuimmanagement Compleet: Wij ondersteunen en
begeleiden re-integratie vanaf de eerste verzuimdag.
Gezondheidsoplossingen van de bedrijfsarts om uw medewerker snel weer aan het werk te krijgen worden vergoed.

Waarom kiest u voor het Verzuim pakket van Zilveren Kruis?
U heeft één aanspreekpunt
Voor de verzuimverzekering in combinatie met verzuimmanagement krijgt u één aanspreekpunt en één factuur.

U kunt werkgeverslasten mee verzekeren
Mogelijkheid om extra kosten bij ziekte (werkgeverslasten) mee te
verzekeren.

Vergoeding voor alle behandelingen
Vanuit het pakket Verzuimmanagement Compleet vergoeden
we alle behandelingen die de bedrijfsarts voorstelt.

U krijgt extra voordeel
Voor een aantal branches bieden wij aantrekkelijke branche
tarieven. Vraag uw accountmanager hier naar.

U krijgt ondersteuning van onze servicedesk
Wij bieden een servicedesk die u ondersteunt bij uw re-integratieverplichtingen uit de Wet Verbetering Poortwachter.
U krijgt toegang tot ons digitaal meldpunt
Via ons digitaal meldpunt geeft u makkelijk alle informatie over
ziekteverzuim digitaal aan ons door.
U krijgt toegang tot onze app
Via de speciale app ‘VerzuimInZicht’, meldt u medewerkers snel en
makkelijk ziek en hersteld.

Kijk voor meer informatie of voor het
aanvragen van een offerte op zk.nl/verzuim

