Forse korting van 35% voor deelnemers
aan de verzuimverzekering 2018
1 december 2017
Ook in 2018 is er voor onze leden een mantelovereenkomst afgesloten met Centraal Beheer en
AON/Avéro voor de verzuimverzekering. De verzekering die uitkeert als een medewerker door
ziekte niet kan werken.
Leden die deelnemen aan de verzuimverzekering krijgen:
•
•
•

Jaarlijks 10% branchekorting op premie
20% extra korting op de jaarpremie voor 2018 via de winstdelingsregeling
5% extra korting op de jaarpremie voor 2018 via de winstdelingsregeling als uw
verzuimmanagement is ondergebracht bij ArboNed. Hierdoor zijn Centraal Beheer en
AON/Avéro ervan verzekerd dat er voldoende wordt gedaan aan verzuimpreventie- en
begeleiding

Gemakkelijk bureaubijdrage terugverdienen
Alle deelnemers van 2017 ontvangen binnenkort een nota van Centraal Beheer of AON/Avéro. Door
de korting van 35% op de marktconforme premie in 2018, verdienen veel deelnemers aan de
mantelovereenkomst hun bureaubijdrage aan de BNA grotendeels of geheel terug. In 2017 heeft de
BNA meer dan €120.000,- uitgekeerd als korting aan de deelnemende bureaus.
Voorbeeld berekenen van de kortingen
U krijgt eerst 10% branchekorting. Daarna trekt u de beide extra kortingen van de premie af.
Premie hele jaar:
Min 10% branchekorting (2.000 x 10% = € 200):
Min 25% korting =
winstdelingsregeling + extra korting i.c.m. ArboNed
(1.800 x 25% = €450):

€ 2.000
€ 1.800
€ 1.350 ( totale premie 2018)

Opzeggen van de huidige verzuimverzekering?
Heb je een verzuimverzekering bij een andere verzekeraar, maar je wilt gebruikmaken van de
voordelen via de BNA? Kijk dan eerst of de afgesproken contracttermijn (1, 2 of 3 jaar) voor de
huidige verzuimverzekering voorbij is. Je kunt de verzekering na die periode dagelijks opzeggen, met
een opzegtermijn van 1 maand.
Kan je opzeggen? Vraag dan een verzuimverzekering aan bij Centraal Beheer of AON/Avéro. Zodra je
de nieuwe verzekering hebt, kun je de oude opzeggen. Je zorgt ervoor dat de ingangsdatum van de
nieuwe verzuimverzekering bij Centraal Beheer of AON/Avéro gelijk is aan de datum waarop de
oude verzekering stopt.

Meer weten over de verzuimverzekering?
Welke verzuimverzekering het beste bij jouw bedrijf past, is afhankelijk van de situatie en wensen.
Meer informatie hierover vind je op:
www.bnaverzekeringen.nl (kies: ‘Verzuim en Verzuimloket’ onder het kopje ‘Zorg en inkomen’)
www.centraalbeheer.nl/zakelijk (kies: ‘Inkomensverzekeringen’ en kies: ‘Verzuimverzekering’).
Vragen of advies?
Neem dan contact op met een adviseur van Centraal Beheer Achmea via (055) 579 8177, of via email: inkomen@centraalbeheer.nl
Aon/Avéro, Roberto van Eijken via (071) 364 3169
ArboNed, Peter de Bruin via (030) 299 6444

