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2017-08 CompleetVerzekerd Mijn personeel

01-08-2017 1234567

01-09-2017 000000000

12-09-2017

100/100/ 70/ 70

20,00%

10 dagen

Naam % %

Geboortedatum Salaris Opslag Ziek Verzuim Uitkering Bijzonderheden

26.415,00 0,00 100 01-01-2017 16-08-2017 11 1

50 16-08-2017 30-08-2017 10 10 Volledig herstel
41.000,00 0,00 100 11-06-2017 12-08-2017 9 9 Eindleeftijd bereikt

36.748,00 0,00 100 10-08-2016 10-08-2017 7 7

10-08-2017 16 16

Verzuimoverzicht

Werkgever Polisgegevens

Naam Voorbeeldwerkgever Volgnummer Product

Verzuimoverzicht

Salaris-interval Jaarlijks Verwerkt op Dekking per halfjaar

1e/ 2e/ 3e/ 4e

Periode van Polisnummer
Relatienummer 000000000 Periode tot Relatienummer

Dagloon

Aantal dagen

Werkgeverslasten

Eigen risco

B. Werknemer 157,09 11-06-2017

            12-11-1951

A. Werknemer 101,21 03-08-2017

19-03-1986 18-08-2017

C. Werknemer 140,80 10-08-2016

           16-6-1964

Uitkering

Subtotaal

Werkgeverslasten

Totaal

5.500,36

5.500,36

916,73

4.583,63

1.576,96

985,60

1.413,81

506,05

101,21

Meldingsdatum
Eind-

datum
Totale 

Uitkering
Ing-datum/  

Mut-datum

Toelichting
Hoe vaak per jaar geeft u het salaris op? Jaarlijks, maandelijks of 4-wekelijks? 

Toelichting
De naam van het pakket waaronder uw Verzuimverzekering valt.

Toelichting
Dit is het door u gekozen percentage van de loonsom dat u heeft meeverzekerd voor uw werkgeverslasten. Werkgeverslasten zijn de premies werknemersverzekeringen die u aan de Belastingdienst moet betalen en overige werkgeverslasten. Dit zijn bijvoorbeeld werkgeverspremies voor de wettelijke werknemersverzekeringen, de premie Zorgverzekeringswet en door u te betalen pensioenpremies.

Toelichting
Het door u gekozen eigen risico in werkdagen (ma t/m vrij).

Toelichting
Hier staan alle werknemers die in deze periode ziek zijn (geweest). Soms komt de naam van een werknemer meerdere keren voor. In dat geval is zijn situatie meerdere keren gewijzigd. De werknemer is bijvoorbeeld gedeeltelijk hersteld, opnieuw ziek gemeld, langer dan een half jaar ziek of hij heeft een salarismutatie gekregen. 

Toelichting
Deze gebruiken we om te bepalen tot wanneer er recht is op een uitkering. Deze stopt bij de door u gekozen eindleeftijd: AOW-leeftijd of 70 jaar. De eindleeftijd is aangegeven op uw polisblad.

Toelichting
Hier staan de SV-lonen die u zelf heeft opgegeven. Is uw salarisinterval jaarlijks? Dan ziet u hier jaarlonen inclusief opslagen zoals vakantietoeslag. Is uw salarisinterval niet jaarlijks? Dan ziet u de lonen hier exclusief opslagen. In dat geval staan de opslagen apart vermeld in de volgende kolom. 

Toelichting
Hier staan opslagen zoals vakantietoeslag en een eventuele 13e en 14e maand. Deze ziet u hier alleen wanneer uw salaris interval maandelijks is of per vier weken. Bij een jaarlijkse interval is de opslag opgenomen in de voorgaande kolom.

Toelichting
Het dagloon wordt berekend door het jaarsalaris inclusief opslagen te delen door 261 werkbare dagen.- Jaarsalaris (incl. toeslagen): 261 - Maandloon*12*opslag%: 261 - Vier weken loon*13*opslag%: 261

Toelichting
Percentage arbeidsongeschiktheid.

Toelichting
De datum waarop u de ziekmelding of melding van (deel)herstel heeft doorgegeven.

Toelichting
De datum dat een nieuwe situatie van uw werknemer ingaat. Bijvoorbeeld door:- ziekmelding- wijziging in ziektepercentage - wijziging salaris- wijziging in dekking per halfjaar ziekte. (Ook als de dekking gelijk blijft, wordt die als wijziging getoond omdat een volgend half jaar van ziekte ingaat.) 

Toelichting
De datum dat een situatie van uw werknemer eindigt. Bijvoorbeeld door:- volledig herstel- wijziging in ziektepercentage - wijziging salaris- wijziging in dekking per halfjaar ziekte. (Ook als de dekking gelijk blijft, wordt die als wijziging getoond omdat een volgend half jaar van ziekte ingaat.)Als hier geen datum staat, is de laatste situatie nog van toepassing. 

Toelichting
Het aantal werkdagen (ma t/m vrij) dat uw werknemer ziek is geweest in deze periode. Exclusief nationale feestdagen.

Toelichting
Het aantal ziektedagen dat De Goudse uitkeert. Hierin is de door u gekozen eigenrisicodrager verrekend.

Toelichting
Dagloon * % Ziek * Aantal dagen uitkering * Dekking%

cornelisvermeulen
Toelichting
Marked ingesteld door cornelisvermeulen

cornelisvermeulen
Toelichting
Marked ingesteld door cornelisvermeulen


