Collectieve ongevallenverzekering
Informatie voor de werkgever

Ongevallenverzekering
Collectief
Met preventieve diensten en dekkingen voor werkhervatting
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Ongevallen
verzekering
Collectief
Voorkomt waar mogelijk en keert uit waar nodig
Heeft u medewerkers in dienst? Dan biedt de
Ongevallenverzekering Collectief u een aantrekkelijke
oplossing op het gebied van goed werkgeverschap.
Daarnaast is deze verzekering ook geschikt voor
verenigingen en stichtingen. We bieden niet alleen
financiële dekking bij ongevallen, maar ook preventieve
diensten om een ongeval te voorkomen. En als het dan
toch fout gaat, helpen we u om ervoor te zorgen dat uw
werknemer waar mogelijk weer aan de slag gaat.
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5

Wat is verzekerd?

9

Wat is niet verzekerd?

11

Wat kost het?

13

Meer weten?

15

Ongevallenverzekering Collectief

3

Goed werkgeverschap

Werkgevers zijn volgens het Burgerlijk Wetboek
verplicht zich als ‘goed werkgever’ te gedragen.
Een ongevallenverzekering helpt om aan die plicht
invulling te geven. Zo’n verzekering is in diverse
branches zelfs verplicht gesteld in de cao. Ook wanneer
een collectieve ongevallenverzekering niet verplicht is,
vormt de verzekering een goede arbeidsvoorwaarde.
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Wat is de Ongevallenverzekering Collectief?
Uw werknemers zijn voor u natuurlijk onmisbaar. Daarom is
het belangrijk dat er alles wordt gedaan om te voorkomen
dat hen iets overkomt. Wij helpen u hierbij. En als iemand
toch invalide raakt als gevolg van een ongeval, keren
we niet alleen geld uit, maar dragen we ook bij aan
oplossingen.

Financiële dekking
Met de Ongevallenverzekering Collectief verzekert u uw
werknemers van een eenmalige uitkering als zij door een
ongeval blijvend invalide worden. Wanneer een werknemer
overlijdt door een ongeval, ontvangen de nabestaanden
een uitkering.

Hulp om ongevallen te voorkomen
De Goudse biedt u een aantal handige extra’s die u helpen
om ongevallen te voorkomen. Wist u bijvoorbeeld dat u
verplicht bent om een preventiemedewerker in uw bedrijf
aan te wijzen? En dat u een Risico Inventarisatie & Evaluatie
moet doen (RI&E)? U kunt een cursus preventiemedewerker
of bedrijfshulpverlening regelen via De Goudse.
De uitvoering van de RI&E kunt u geheel uitbesteden, of
deze zelf uitvoeren en laten toetsen door een deskundige
van bijvoorbeeld uw arbodienst. De Goudse VerzuimCoach
kan u hier meer over vertellen.
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‘Gelukkig weer aan het werk’

‘Vorig jaar botste er een bestelbus achterop mijn auto.
Ik kan daardoor mijn arm niet meer goed gebruiken.
Terwijl ik dagelijks naar klanten moet rijden. Gelukkig
regelde de VerzuimCoach van De Goudse een
aanpassing van mijn auto en ben ik nu weer aan de
slag.’
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De ongevallenscan helpt u inzicht te krijgen in de
ongevallenrisico’s van uw bedrijf en de mogelijke gevolgen
daarvan. En u krijgt uitleg over wat u kunt doen om
ongevallen te voorkomen.
U kunt de hulp om ongevallen te voorkomen regelen via
de VerzuimCoach van De Goudse. Die kunt u bereiken via
(0182) 544 918 of verzuimcoach@goudse.com.
Voor meer informatie over de dekking en vergoedingen van
de Ongevallenverzekering Collectief verwijzen we u naar de
polisvoorwaarden.

Dekking voor werkhervatting
En als het dan toch misgaat? Dan voorziet de verzekering
in een extra vergoeding en dienstverlening. Zo dragen we
bij aan de kosten die nodig zijn om uw werknemer weer
aan het werk te helpen. We noemen dit werkhervatting.
U bent dan verzekerd voor de kosten van omscholing
(tot € 10.000,-) en werkplek-, auto- of huisaanpassingen
(tot € 5.000,-). Zo helpt De Goudse werkgevers én
werknemers verder.
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Uitgebreide dekking
De Ongevallenverzekering Collectief biedt interessante
voordelen. De belangrijkste tien op een rij:
1. Dienstverlening om ongevallen te voorkomen (onge
vallenscan, cursus preventiemedewerker of bedrijfs
hulpverlening, Risico Inventarisatie & Evaluatie).
2. Dekkingen gericht op werkhervatting: omscholings
kosten tot € 10.000,- en/of aanpassing werkplek, auto
en huis tot € 5.000,-.
3. Bezoekers en stagiaires zijn verzekerd voor € 5.000,- bij
overlijden en voor maximaal € 25.000,- bij blijvende
invaliditeit.
4. U bepaalt zelf welk bedrag u wilt verzekeren. En of u uw
werknemers 24 uur per dag, 7 dagen in de week wilt
verzekeren of alleen tijdens het werk (en de reis daar
naar toe).
5. U kunt al uw werknemers verzekeren. Het maakt niet uit
hoe oud ze zijn.
6. Vergoeding voor repatriëring bij overlijden in
buitenland tot € 5.000,- .
7. Extra uitkering, bovenop de uitkering voor blijvende
invaliditeit, bij paraplegie (verlamming armen óf
benen) van € 25.000,- en bij quadriplegie (verlamming
armen én benen) van € 50.000,- .
8. Cosmetische chirurgie wordt zo nodig vergoed tot
€ 5.000,-.
9. Uitkering van € 25.000,- bij besmetting met HIV door
medisch handelen.
10. Aantrekkelijke korting in combinatie met andere
verzekeringen vanuit het pakket CompleetVerzekerd
Mijn personeel (zie pagina 12).
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Wat is verzekerd?
U kunt bij het afsluiten van de verzekering zelf kiezen welk
bedrag u wilt verzekeren. Als een werknemer overlijdt
door een ongeval, betalen wij dat bedrag uit aan de
nabestaanden van de werknemer.
Als een werknemer door een ongeval blijvend invalide
wordt, krijgt de werknemer een eenmalig bedrag
uitgekeerd. Een onafhankelijke arts bekijkt voor hoeveel
procent uw werknemer blijvend invalide is. Met behulp van
een tabel bepalen we dan de uitkering. U vindt deze tabel
in de polisvoorwaarden.
U kunt kiezen uit twee soorten dekkingen:
1. Uw medewerkers zijn 24 uur per dag verzekerd, zeven
dagen per week. Dit heet een 24-uursdekking.
2. Uw medewerkers zijn alleen verzekerd voor ongevallen
die op het werk gebeuren en onderweg van huis naar het
werk en terug. Dit heet een activiteitendekking.

Wie is verzekerd?
Alle werknemers zijn verzekerd. Ook bezoekers en stagiairs
van het bedrijf of de instelling zijn verzekerd voor een
standaardbedrag (€ 5.000,- bij overlijden en € 25.000,- bij
volledige blijvende invaliditeit). De Ongevallenverzekering
Collectief kan worden gesloten door een werkgever voor zijn
personeel maar ook door verenigingen en stichtingen.
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Wat is niet verzekerd?
Er zijn ongevallen waarbij De Goudse geen uitkering
geeft. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van opzet of
een misdaad. Of wanneer een ongeluk het gevolg is
van sommige ziektes of gevaarlijke sporten, of wanneer
alcohol de oorzaak van het ongeval is. Voor sommige
vergoedingen geldt een maximum. U leest hierover meer in
de polisvoorwaarden.
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Pakketkorting
De Ongevallenverzekering Collectief maakt onderdeel
uit van CompleetVerzekerd Mijn personeel, het pakket
personeelsverzekeringen van De Goudse. Hoe meer producten
u uit dit pakket afneemt, hoe meer korting u krijgt. Deze
korting kan oplopen tot 10%. De premie is fiscaal aftrekbaar
als bedrijfslast. Uitkeringen aan nabestaanden van de
verzekerde(n) zijn gedeeltelijk vrijgesteld van erfbelasting.
De korting loopt op*:
––
––
––
––
––

Bij 2 verzekeringen 3% korting
Bij 3 verzekeringen 5% korting
Bij 4 verzekeringen 7% korting
Bij 5 verzekeringen 9% korting
Bij 6 of meer verzekeringen 10% korting

CompleetVerzekerd Mijn personeel bestaat uit:
–– Verzuimverzekering
–– ZW-eigenrisicoverzekering
–– WGA-eigenrisicoverzekering
–– WIA 0-tot-100 Plan
–– Ongevallenverzekering Collectief
–– Nabestaandenverzekering Collectief of Anw-pensioen

* De WIA-aanvullingsverzekering onder en boven de WIA-loongrens telt als
één verzekering. WIA-aanvullingsverzekering onder 35% telt niet mee als
verzekering bij het bepalen van het kortingspercentage.
De Nabestaandenverzekering Collectief of het Anw-pensioen tellen mee voor
de bepaling van de pakketkorting, maar er wordt geen korting verleend over
de premie van deze verzekeringen.
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Wat kost het?
De premie
De Ongevallenverzekering Collectief is er al vanaf
€ 2,50* per maand per werknemer. Hoeveel premie u
betaalt, hangt onder andere af van welke dekking u kiest,
het soort bedrijf dat u heeft en het aantal werknemers.
De minimumpremie is € 50,- per jaar.

Kosten
Normaal betaalt u de premie per jaar. Als u per maand
betaalt kost dat 6% extra, kwartaalbetaling kost 4% extra
en betaling per halfjaar kost 2% extra. Als u twee of meer
verzekeringen heeft in CompleetVerzekerd Mijn personeel
hoeft u niets extra te betalen als u per maand, kwartaal
of halfjaar wilt betalen. U hoeft geen assurantiebelasting
te betalen.
De Ongevallenverzekering Collectief is onderdeel
van CompleetVerzekerd Mijn personeel, ons pakket
personeelsverzekeringen. Sluit u daarbinnen meer
verzekeringen af? Dan profiteert u van pakketvoordelen,
zoals een korting die kan oplopen tot 10%. U leest hier
meer over op bladzijde 12.
* Voorbeeld is bij 2 werknemers, zakelijke dienstverlening, € 30.000,- jaarloon
per persoon verzekerd.
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Goudse Schadeverzekeringen N.V. is geregistreerd bij
de Autoriteit Financiële Markten (AFM).
De Goudse is gevestigd te Gouda aan het
Bouwmeesterplein 1. Het postadres is Postbus 9,
2800 MA Gouda.
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Meer weten?
Lees altijd de polisvoorwaarden goed door voor u de
verzekering afsluit. Daarin staan belangrijke gegevens
over wat wel en niet verzekerd is. Wilt u meer weten over de
verzekering, heeft u een vraag over de voorwaarden of wilt u
een advies over de beste keuze in uw situatie?
Dan helpt uw verzekeringsadviseur u graag verder. Heeft u
geen adviseur? U vindt er eenvoudig een via
goudse.nl/vindeenadviseur.
Deze brochure is met zorg samengesteld en gebaseerd
op informatie van 2018. Wilt u precies weten wat is
verzekerd? Lees dan de polisvoorwaarden van de
Ongevallenverzekering Collectief. De voorwaarden zijn
altijd leidend. U vindt ze op goudse.nl/ongevallen.
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VOOR ONDERNEMERS

Wij zijn …
Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon.
Een overloop werd ingericht als kantoorruimte en de eerste polissen werden
op de fiets rondgebracht. Sindsdien is ons bedrijf enorm gegroeid en is er veel
veranderd. Maar ondanks deze groei zijn wij nog steeds een onafhankelijk
familiebedrijf en werken we nog steeds vanuit ons ondernemershart.
Verzekeringen voor ondernemers
Wij richten ons vooral op verzekeringen voor ondernemers. Mannen en vrouwen
die hard werken aan het succes van hun bedrijf. Die op zoek zijn naar zekerheid
en gemak. En naar goede en praktische verzekeringsoplossingen, voor elke
fase van hun ondernemerschap.
Onafhankelijke adviseurs
Onze samenleving wordt steeds ingewikkelder. Particulieren en ondernemers
hebben behoefte aan iemand die hen kent en een advies geeft dat is afgestemd
op hun persoonlijke situatie, wensen en mogelijkheden. Daarom werken wij
nauw samen met onafhankelijke adviseurs, die als geen ander in staat zijn om
de juiste oplossing samen te stellen.

012 5800(feb2018)a

Uw adviseur

