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VRAGENFORMULIER VOOR 
VRIJBLIJVENDE OFFERTE 
ZIEKTEVERZUIMVERZEKERING 

 

 
 

UW BEDRIJFSGEGEVENS 
 
statutaire bedrijfsnaam : ________________________________________________________________________ 

 (afwijkende) handelsnaam : ________________________________________________________________________ 

bezoekadres bedrijf : ________________________________________________________________________ 

postcode + plaats : ________________________________________________________________________ 

naam contactpersoon : ________________________________________________________________________ 

 functie : ________________________________________________________________________ 

 telefoonnummer : [____________________] 

 e-mailadres : ________________________________________________________________________ 

KvK-nummer : [____________________] 

lid OnderhoudNL :   ja     nee 

totale sv-jaarloonsom * : €  ___________________ 

   * het gaat om het loon in kolom 8 van de verzamelloonstaat inclusief vakantiegeld 

 
 

UW VERZEKERINGSWENS 
 
dekkingspercentage 1e ziektejaar :  cao-volgend  100%  70%  anders, te weten _____% 

dekkingspercentage 2e ziektejaar :  cao-volgend  70%  anders, te weten _____% 

 

werkgeverslasten meeverzekeren? :  40%  25%  10%  0%  anders, te weten _____% 

u kunt, als u dat wenst, werkgeverslasten meeverzekeren 

deze worden dan boven het sv-dagloon van de werknemer aan u vergoed 

verzekeringsvorm: 

 conventioneel (op basis van eigen risico in tijd) 

welke eigenrisicoperiode * kiest u?  2 weken  4 weken  6 weken      

     13 weken  26 weken  52 weken 

    * dit is de periode (in kalenderweken) waarover u geen vergoeding krijgt 

 stop loss (op basis van eigen risico in geld) [minimum sv-loonsom € 350.000] 

welke limiet * kiest u?     1 x  2 x  3 x  5 x het eigen behoud 

* het eigen behoud wordt vastgesteld op basis van het zogenaamd 3-jaars-gemiddelde; 
 Alleen dat deel van het ziekengeld dat het eigen behoud overtreft wordt uitgekeerd en 
 wel tot de overeengekomen limiet. De limiet is een gelijk aan één of meerdere keren 
 het eigen behoud. Afhankelijk van de verzekeraar kan tot maximaal 5 x het eigen 
 behoud worden verzekerd. 
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UW HUIDIGE  ZIEKTEVERZUIMVERZEKERING 
 
heeft u op dit moment een ziekteverzuimverzekering? 

    nee 

     wanneer treedt de eerste werknemer in dienst? [___] – [___] – [______] 

     ja, bij verzekeraar:  _____________________________________________________ 

     wat is de vervaldatum van de polis? [___] – [___] – [______] 

 

WELKE GEGEVENS HEBBEN WIJ NODIG? 

 
 uitgesplitst per kalenderjaar: 

 de ziekteverzuimpercentages van het huidige kalenderjaar en de 3 voorafgaande kalenderjaren 

 let op !  

 deze gegevens moet uw arbodienst aanleveren 

 het gaat om percentages en niet om aantal ziektedagen 

 in geval van stop loss hebben wij uitgesplitst per kalenderjaar ook in euro’s het sv-jaarloon en 

het uitgekeerd ziekengeld nodig 

 op de stukken die u meestuurt mogen geen namen (of BSN-nummers) van uw werknemers staan 

 ik kan geen ziekteverzuimpercentages aanleveren, omdat ik: 

    nog niet eerder een werknemer in dienst heb gehad 

    nog niet eerder een arbodienst heb gehad 

 
 

 

PLAATS  

DATUM       

HANDTEKENING + FIRMASTEMPEL 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

             


