Rechten & Plichten
Nummer: 400.101
Waarom zijn het verzekeringsbewijs- en voorwaarden/Rechten & Plichten belangrijk?
Op uw verzekeringsbewijs ziet u welke verzekeringen u heeft. En wat u hiervoor betaalt. De voorwaarden/
Rechten & Plichten zijn geschreven in helder Nederlands. Zo heeft u snel antwoord op iedere vraag.

Wat staat er in de voorwaarden/Rechten & Plichten
We schreven ze in de vorm van vragen en antwoorden. De vragen en antwoorden staan per onderwerp bij elkaar:
•

Samengevat
Waar is deze verzekering voor bedoeld?

•

Arbeidsongeschiktheid
Wanneer is er sprake van arbeidsongeschiktheid? Wat moet u doen in dat geval? En wat gebeurt er als u of uw
werknemer afspraken niet nakomt?

•

Vergoedingen
Alles over uw vergoeding die u of uw werknemer krijgt als uw werknemer niet kan werken door
arbeidsongeschiktheid. Wanneer krijgt u of uw werknemer een vergoeding van ons? En welke regels gelden er
als u of uw werknemer een vergoeding ontvangt.

•

WIA-Reintegratieservice
Van welke ondersteuning kunt u gebruik maken bij re-integratie en controle als uw werknemer
arbeidsongeschikt is? En bij bezwaar of beroep tegen beslissingen van het UWV?

•

Premie
Hoe berekenen wij uw premie? Wanneer krijgt u een rekening? En mag u premie met ons verrekenen?

•

Veranderingen melden
Wat verstaan wij onder (risico)veranderingen? En wanneer moet u deze aan ons melden? Welke regels gelden
er voor het aanmelden van nieuwe werknemers?

•

Einde verzekering
Wanneer stopt de verzekering? Of wanneer kunt u of kunnen wij de verzekering stoppen?

•

Overig
Andere belangrijke zaken.

Ook vertellen we kort hoe we omgaan met uw persoonsgegevens. Dat is wettelijk. En we vertellen over uw dekking
bij terrorisme. Dat zijn afspraken met alle verzekeraars. Wilt u de volledige informatie over privacy of terrorisme?
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Dan vertellen we waar u die kunt vinden. Aan het einde leggen we enkele begrippen uit.

