De Doorgaanverzekering
voor werkGeVers

Zorg dat u en uw werknemers

DOORGAAN

De Doorgaanverzekering voor werkgevers
Als werkgever wilt u kunnen doorgaan. Met werknemers die zich fit voelen en goed in hun
vel zitten. Bij De Amersfoortse begrijpen we dat. Daarom is er nu de Doorgaanverzekering
voor werkgevers. Een unieke combinatie van een collectieve inkomensverzekering en
een keuze tussen een naturapolis of restitutiepolis. Om zowel arbeidsongeschiktheid als
gezondheid te verzekeren. Zodat u samen met uw werknemers kan blijven doorgaan.

	Hulp bij preventie en re-integratie
van De Amersfoortse en ervaren partners
	Premiekorting voor werknemers
5% korting op de basisverzekering Zorg, 15% korting op
de aanvullende verzekering en 10% korting op de tandartsverzekering
	Extra vergoedingen
om verzuimkosten te besparen
	Geen gedoe
Persoonlijke hulp van de Doorgaanexpert

Speciaal voor werkgevers
Uitgebreide
inkomensverzekeringen
De Doorgaanexpert
Goed werkgeverschap met
voordelen voor werknemers
Scherpe prijs
Direct af te sluiten

De voordelen:
	Maximaal 4% korting
op collectieve inkomensverzekering(en)

Doorgaanverzekering

De Doorgaanverzekering voor werkgevers kunt
u het hele jaar door afsluiten. U hoeft dus niet
te wachten tot het eind van het jaar.

Collectieve inkomensverzekeringen
van De Amersfoortse

Doorgaanverzekering

Binnen de Doorgaanverzekering kunt u zich op maat verzekeren voor verzuimkosten.

Oplossingen op maat

Met drie inkomensverzekeringen die perfect op elkaar aansluiten:
Verzuimverzekering 0-2 jaar
De Verzuimverzekering 0 - 2 jaar vergoedt gedurende de eerste
2 jaar de loonkosten van zieke of arbeidsongeschikte werknemers. Wij bieden u daarbij ook ondersteuning om verzuim te
verkorten en te voorkomen.
Vergoeding

Keuze

Uitleg

Loonvergoeding
in het 1e en 2e
ziektejaar

U kunt zelf bepalen welk
percentage van het loon vergoed
wordt. Zo kunt u dit percentage
bijvoorbeeld aanpassen op de
afspraken in uw CAO.

U bent wettelijk verplicht om het loon van
een arbeidsongeschikte werknemer in het
1e en 2e ziektejaar door te betalen. De
Amersfoortse neemt deze kosten over.

Werkgeverslasten
meeverzekeren

Eigen risico

U kunt het percentage dat gebruikelijk is voor
uw branche meeverzekeren. Uw adviseur kan
u hier meer over vertellen. Ook kunt u extra
werkgeverslasten, zoals pensioenpremies
meeverzekeren.
1. Eigen risico in werkdagen.
2. Eigen risico in geld. Deze optie
geldt alleen voor bedrijven
vanaf 50 werknemers.

Hoe meer risico u zelf draagt, hoe lager
de premie.

AOV 3-12 jaar
Met onze AOV 3-12 jaar verzekert u de WGA-uitkering voor werknemers die na 2 jaar nog (deels) arbeidsongeschikt zijn. U wordt
dan eigenrisicodrager en wij vergoeden de uitkering van uw
werknemers.

Uitgebreide
inkomensverzekeringen

De Doorgaanexpert

Inkomensaanvulverzekering
Met de Inkomensaanvulverzekering vullen wij na 2 jaar de
wettelijk vastgestelde uitkering van uw werknemer aan tot
minimaal 70% en maximaal 90% van het laatst verdiende loon.
Schommelingen in de uitkering maken niet uit. Hiermee biedt
u uw werknemers een goede secundaire arbeidsvoorwaarde.
Branchespecifieke kennis
Met een inkomensverzekering bij De Amersfoortse profiteert
u van onze branchespecifieke kennis. Zo kunnen we u gericht
helpen met de juiste inkomensverzekering(en), preventiemaatregelen en ondersteuning bij re-integratie.

Hebt u binnen de Doorgaanverzekering een
Verzuimverzekering 0-2 jaar dan kunt u deze uitbreiden
met modules op het gebied van arbodienstverlening,
re-integratie, preventie en juridische dienstverlening.
Zo kunt u op nog meer ondersteuning rekenen.

Goed werkgeverschap met
voordelen voor werknemers
Scherpe prijs
Direct af te sluiten

De Doorgaanexpert

Doorgaanverzekering

Persoonlijke hulp

Geen gedoe

Uw persoonlijke hulp bij De Amersfoortse
Als werkgever bent u druk, dus wilt u direct geholpen worden.
Met de Doorgaanverzekering krijgt u persoonlijke hulp van de
Doorgaanexpert. Direct te bereiken via de Doorgaanapp en zélfs
via Whatsapp op mobiel nummer: (06) 51 19 08 29. Of telefonisch
op: (033) 464 26 26.

Geen gedoe dankzij de Doorgaanexpert
•	Snelle hulp bij vragen over bijvoorbeeld de Wet
verbetering Poortwachter
• Regelt zaken rondom nota’s, declaraties of mutaties
• Ondersteunt bij fit worden en blijven
• Schakelt met de benodigde afdelingen zodra u daarom vraagt

Uw probleem wordt ons probleem
Met de Doorgaanexpert hebt u één contactpersoon die voor u
klaar staat zodra u daarom vraagt. Voor snelle hulp en ondersteuning bij preventie, verzuim en re-integratie. Zodat u met gezonde werknemers snel weer kunt doorgaan.

We kijken verder dan de polisvoorwaarden
"Als Doorgaanexperts willen we gewoon samen tot een oplossing komen die de
klant echt helpt om door te gaan. Dat doen we samen met andere specialisten.
Geen gedoe, bel maar op en we proberen het in één keer te regelen."
Daan Schennink, Doorgaanexpert bij De Amersfoortse

Uitgebreide
inkomensverzekeringen
De Doorgaanexpert
Persoonlijke hulp
Geen gedoe
Goed werkgeverschap met
voordelen voor werknemers
Scherpe prijs
Direct af te sluiten

Goed werkgeverschap met voordelen
voor werknemers
Extra vergoedingen met
de Doorgaanmodule voor werknemers
Extra vergoedingen voor uw werknemer en het gezin
Gezondheid maakt geen onderscheid tussen werk en privé.
De Doorgaanverzekering doet dat ook niet. Als werkgever hebt
u er ook belang bij dat het privé goed gaat met de werknemer.
Sluit u de Doorgaanverzekering af, dan kunnen uw werknemers
binnen deze collectiviteit ook voor zichzelf en hun gezin een
zorgverzekering bij De Amersfoortse afsluiten. De werknemer
krijgt daar dan ook kosteloos de Doorgaanmodule bij.
De Doorgaanmodule is standaard onderdeel
van de Doorgaanverzekering
De Doorgaanmodule biedt extra dekking wanneer het echt nodig is:
na een ongeval of bij een specifieke aandoening. Oncologie,
hart- en vaatziekten en beroerte zijn aandoeningen waar iedereen
in zijn omgeving wel eens mee te maken krijgt. Dit kan grote invloed
hebben op het gezin en juist op dat moment kan uw werknemer
wel wat extra hulp gebruiken. In die gevallen bieden wij met de
Doorgaanmodule een extra budget voor zorg rondom het
gezin. Zoals kinderopvang, hulp in huis, vervangende mantelzorg
of begeleiding en nazorg bij kanker. Het kan ook gebeuren dat uw
werknemer zijn been breekt door een ongeval , maar niet verzekerd
is voor fysiotherapie. In dat geval zorgen wij met de module
dat uw werknemer gewoon naar de fysiotherapeut kan. Zo helpen
wij met doorgaan op de momenten dat het telt!

Dekking

Doorgaanverzekering
Uitgebreide
inkomensverzekeringen
De Doorgaanexpert
Vergoeding

Gezin en Zekerheid: zorgtegoed na een ongeval of bij oncologie, hart- en vaatziekten of beroerte
van € 5.000,- voor alle genoemde dekkingen samen.
Vervangende mantelzorg

Maximaal € 2.700,- per kalenderjaar via Handen in Huis, Saar aan
Huis of Uwassistent

Mantelzorgmakelaar

100%

Gezinshulp bij uitval partner

80%, maximaal € 800,- per kalenderjaar via Saar aan Huis

Kinderopvang bij opname ouder

€ 25,- per dag voor kinderen t/m 12 jaar, maximaal € 1.500,- per
kalenderjaar

Logeerhuis

100% van de eigen bijdrage voor ouders of partners bij een
Ronald McDonaldhuis of een aan het ziekenhuis verbonden
familie- of logeerhuis

Reiskosten ziekenbezoek aan
opgenomen kinderen

€ 0,30 per kilometer vanaf de 5e opnamedag. Gemaximeerd op
€ 2.000 per kalenderjaar

Begeleiding en nazorg bij kanker

100% maximaal € 1.000,- per jaar

Zekerheid: extra zorg na een ongeval
Extra zorg na een ongeval

Extra zorg na een ongeval voor o.a. fysiotherapie
en tandartskosten

Goed werkgeverschap met
voordelen voor werknemers
Extra vergoedingen met
de Doorgaanmodule
Goed werkgeverschap met de
Werkgeversmodule
Uitstekende zorgverzekering
In de basis al goed verzekerd
Eigen risico gespreid betalen
Uitgebreid aanvullend verzekerd
Scherpe prijs
Direct af te sluiten

Goed werkgeverschap met voordelen
voor werknemers
Goed werkgeverschap met
de Werkgeversmodule
Voorkom verzuim met de Werkgeversmodule
Verzuim brengt vaak méér kosten met zich mee dan u zou
verwachten. Een zieke werknemer kost anderhalf tot tweeënhalf
keer zoveel als zijn bruto-loonkosten. Dat is gemiddeld zo’n
€ 250,- per dag. Als werkgever wilt u het risico op verzuim dan ook
het liefst zoveel mogelijk voorkomen. En daar helpen wij u bij.
Verzuim verkorten en voorkomen
Door een Werkgeversmodule af te sluiten hebben uw werknemers
recht op extra vergoedingen. Zoals extra fysiotherapie en
psychologische zorg: de meest voorkomende klachten bij ziekte
en verzuim. En vervangende mantelzorg voor als er in het gezin
gezondheidsproblemen spelen. Zo doet u niet alleen meer voor
uw werknemers, het kan ook verzuim verkorten en voorkomen.
En daarmee uiteindelijk verzuimkosten besparen.
Preventie is voordeliger
De Werkgeversmodule kost € 8,50 per werknemer per maand.
Een stuk voordeliger dan de kosten van ziekteverzuim. Om te
profiteren van de extra vergoedingen moet uw werknemer
minimaal een basisverzekering afsluiten bij De Amersfoortse.

Dekking

Doorgaanverzekering
Uitgebreide
inkomensverzekeringen
De Doorgaanexpert
Vergoeding

Gezond blijven
Mindfulness of ACT

€ 250,-

Griepprik

100%

Preventief Medisch Onderzoek

100% eenmaal per jaar via persoonlijke gezondheidstest.
Recht op ‘gezondheidscheck plus’ gecombineerd met ‘module
werkvermogen.’

Gezond worden
Fysiotherapie

21 behandelingen per jaar

Psychologische zorg

€ 600,- per jaar

Extra vergoedingen met
de Doorgaanmodule
Goed werkgeverschap met de
Werkgeversmodule
Uitstekende zorgverzekering
In de basis al goed verzekerd
Eigen risico gespreid betalen

Gezin en Zekerheid
Vervangende mantelzorg

Maximaal € 2.700,- per kalenderjaar via Handen in Huis, Saar aan
Huis of Uwassistent

Mantelzorgmakelaar

100%

Gezinshulp bij uitval partner

80%, maximaal € 800,- per kalenderjaar via Saar aan Huis

Kinderopvang bij opname ouder

€ 25,- per dag voor kinderen t/m 12 jaar, maximaal € 1.500,- per
kalenderjaar

Logeerhuis

100% van de eigen bijdrage voor ouders of partners bij een
Ronald McDonaldhuis of een aan het ziekenhuis verbonden
familie- of logeerhuis

Reiskosten ziekenbezoek aan
opgenomen kinderen

€ 0,30 per kilometer vanaf de 5e opnamedag. Gemaximeerd op
€ 2.000 per kalenderjaar.

Begeleiding en nazorg bij kanker

100% maximaal € 1.000,- per jaar

Zekerheid: extra zorg na een ongeval
Extra zorg na een ongeval

Goed werkgeverschap met
voordelen voor werknemers

€ 5.000,- per jaar extra zorg na een ongeval voor o.a.
fysiotherapie en tandartskosten

Als u de Werkgeversmodule afsluit komt deze in plaats van de
Doorgaanmodule. Naast de dekkingen in de Doorgaanmodule
krijgen uw werknemers nog meer extra vergoedingen en
voorkomen we dat u betaalt voor dubbele dekkingen.

Uitgebreid aanvullend verzekerd
Scherpe prijs
Direct af te sluiten

Goed werkgeverschap met voordelen
voor werknemers

Doorgaanverzekering
Uitgebreide
inkomensverzekeringen
De Doorgaanexpert

Uitstekende zorgverzekering

In de Basis al goed verzekerd

Uitstekende zorgverzekering met vrije keuze
Voor uw werknemers en hun gezin bieden wij een naturapolis of
een restitutiepolis. De een naturapolis of een restitutiepolis 100%
vrije zorgkeuze. Dat wil zeggen dat uw werknemers zelf bepalen
naar welke arts, ziekenhuis of apotheek zij gaan. Behandelingen
worden volledig vergoed tot wat wettelijk is toegestaan. een
naturapolis of een restitutiepolis

In de Basis al goed verzekerd
Met de Doorgaanverzekering krijgen uw werknemers 5% korting
op de Basisverzekering. Zo zijn zij voordelig verzekerd voor zorg
uit de landelijk vastgestelde Basisverzekering.

De Doorgaanverzekering biedt de volgende voordelen:
	Vrije zorgkeuze met de restitutieverzekering
van De Amersfoortse of een naturapolis met 85% vergoeding
voor niet gecontracteerde zorg
	5% korting op de basisverzekering, 15% op de aanvullende
verzekeringen en 10% korting op de tandartsverzekeringen
(ook voor gezinsleden)
	Kinderen gratis meeverzekerd op de zorgverzekering
	Uitgebreide aanvullende verzekeringen voor een scherpe prijs

In de Basisverzekering is de belangrijkste zorg gedekt:

Goed werkgeverschap met
voordelen voor werknemers
Extra vergoedingen met
de Doorgaanmodule
Goed werkgeverschap met de
Werkgeversmodule
Uitstekende zorgverzekering
In de basis al goed verzekerd

Ambulance en zittend ziekenvervoer

Huisarts

Behandeling en verblijf in het ziekenhuis

Logopedie

Eigen risico gespreid betalen

Dieetadvisering

Medisch-specialistische zorg

Uitgebreid aanvullend verzekerd

Ergotherapie

Medisch noodzakelijke geneeskundige hulp in
het buitenland

Fysiotherapie tot 18 jaar

Tandheelkundige zorg tot 18 jaar

Scherpe prijs

Fysio- en oefentherapie voor chronische
aandoeningen (vanaf 21e behandeling)

Tandprotetische zorg

Direct af te sluiten

Geneesmiddelen

Verloskundige hulp en kraamzorg

Geestelijke gezondheidszorg vanaf 18 jaar

Verpleging en verzorging in de thuissituatie
(zonder verblijfsindicatie)

Hulpmiddelen

Zintuigelijke gehandicapten zorg in de thuissituatie
(zonder verblijfsindicatie)

Goed werkgeverschap met voordelen
voor werknemers
Eigen risico gespreid betalen
Uitstekende zorgverzekering met vrije keuze
In 2021 is het verplicht eigen risico € 385,-. Bij De Amersfoortse
kunnen wij ons voorstellen dat uw werknemers dat best een
hoog bedrag vinden om in één keer te betalen. Daarom bieden
wij hen de mogelijkheid om dat bedrag in termijnen te betalen.
Tip! Verwachten uw werknemers het verplichte eigen risico
te moeten betalen? Dan is het verstandig om vooraf gespreid
betalen aan te vragen.

Aanvullend verzekerd voor bijna alles
Wil uw werknemer ook verzekerd zijn voor kosten die de
basisverzekering niet vergoedt? Kies voor een van onze complete
aanvullende verzekeringen. Een paar van onze sterke punten:
	De beste dekkingen voor alternatieve geneeskunde
	De hoogste vergoeding bij aanschaf van een bril. Én korting bij
Eye Wish Opticiens

Doorgaanverzekering
Uitgebreide
inkomensverzekeringen
De Doorgaanexpert
Goed werkgeverschap met
voordelen voor werknemers
Extra vergoedingen met
de Doorgaanmodule
Goed werkgeverschap met de
Werkgeversmodule
Uitstekende zorgverzekering
In de basis al goed verzekerd
Eigen risico gespreid betalen
Uitgebreid aanvullend verzekerd

	Dekking fysiotherapie
We helpen onze klanten zowel zakelijk als privé doorgaan
"Een klant van ons liep al jaren rond met chronische nekklachten. Uiteindelijk kon hij niet meer werken en niet meer
paardrijden. Zijn grote hobby. Hij dacht dat hij alle mogelijke
behandelingen al had geprobeerd. Totdat hij De Amersfoortse
belde. Toen hij vertelde over zijn klachten kwamen we direct
met een team bij elkaar en vonden een behandeling in België.
Een behandeling die niet bestaat in Nederland. Onze klant zat
na 6 maanden geleidelijk re-integreren weer op het werk én
op het paard."
Joost Keizer, Specialist Inkomen bij De Amersfoortse

	Uitgebreide dekkingen voor zorg rondom
zwangerschap en bevalling
	Zeer uitgebreide dekking voor tandartskosten,
tot maximaal € 750,	Kinderen t/m 17 jaar zijn gratis meeverzekerd

Scherpe prijs
Direct af te sluiten

Goed werkgeverschap met voordelen
voor werknemers

Doorgaanverzekering
Uitgebreide
inkomensverzekeringen
De Doorgaanexpert

Uitgebreid aanvullend verzekerd
Met de Doorgaanverzekering krijgen uw werknemers 15% korting op de aanvullende verzekering Zorg

Brillen en lenzen

Goed werkgeverschap met
voordelen voor werknemers
Extra vergoedingen met
de Doorgaanmodule

Start

Extra

Uitgebreid

Korting voor brillen en lenzen bij Eye Wish
Opticiens

Korting voor brillen en lenzen bij Eye Wish
Opticiens

Korting voor brillen en lenzenbij Eye Wish
Opticiens

€ 150,- per 2 jaar voor een bril of
€ 75,- voor lenzen per jaar

€ 200,- per 2 jaar voor een bril of
€ 100,- voor lenzen per jaar

Goed werkgeverschap met de
Werkgeversmodule

Fysiotherapie

9 behandelingen per kalenderjaar

15 behandelingen per kalenderjaar

21 behandelingen per kalenderjaar

Uitstekende zorgverzekering

Alternatieve geneeswijzen

€ 100,- per jaar

€ 250,- per jaar

€ 500,- per jaar

Orthodontie

Geen vergoeding

Tot 18 jaar 80% maximaal € 1.000,gedurende de tijd die u met deze verzekering
bij De Amersfoortse verzekerd bent

Tot 18 jaar 80% maximaal € 2.000,gedurende de tijd die u met deze verzekering
bij De Amersfoortse verzekerd bent

In de basis al goed verzekerd

(Nb. In het 1e jaar van de verzekering wordt
hier maximaal € 500,- van vergoed)

Vanaf 18 jaar 80% maximaal € 1.000,gedurende de tijd die u met deze verzekering
bij De Amersfoortse verzekerd bent
(Nb. In het 1e jaar van de verzekering wordt
hier maximaal € 500,- van vergoed)

Buitenland

100% voor spoedeisende hulp in Europa
en 2 maal Nederlands tarief in de rest van
de wereld

100% voor spoedeisende hulp in Europa
en 2 maal Nederlands tarief in de rest van
de wereld

100% voor spoedeisende zorg wereldwijd

Farmaceutische zorg (anti
conceptie en geneesmiddelen)

€ 50,- per jaar

€ 150,- per jaar

€ 250,- per jaar

Kraampakket

Geen vergoeding

100% vergoed

100% vergoed

Kraamzorg

Geen vergoeding

75% vergoeding van de wettelijke eigen
bijdrage

75% vergoeding van de wettelijke eigen
bijdrage

Extra zorg na een ongeval

€ 1.000,-

€ 1.000,-

€ 1.000,-

Met de Doorgaanverzekering krijgen uw werknemers ook 10% korting op de tandartsverzekering
Soort zorg

Start (€ 250,-)

Extra (€ 500,-)

Uitgebreid (€ 750,-)

Reguliere behandelingen zoals controles, chirurgische ingrepen, verdovingen en
vullingen.

100 %

100 %

100 %

Specialistische behandelingen zoals gebitsfoto’s, wortelkanaalbehandelingen, kronen,
bruggen, kaakgewrichtsbehandelingen, tandvleesbehandelingen of implantaten.

75%

75%

75%

Eigen risico gespreid betalen
Uitgebreid aanvullend verzekerd
Scherpe prijs
Direct af te sluiten

Scherpe prijs
2% - 4% premiekorting op de collectieve
inkomensverzekering(en)
Met de Doorgaanverzekering (in combinatie met de
Werkgeversmodule) krijgt u tot 4% premiekorting op de collectieve
inkomensverzekering(en).

Doorgaanverzekering
Uitgebreide
inkomensverzekeringen

Collectieve werkgeversproducten
De Amersfoortse

De Doorgaanexpert
Meest gekozen

Doorgaan zonder
werkgeversmodule

Doorgaan met
werkgeversmodule à
€8,50 per medewerker

0%

2-4%

5%

5%

Inkomen
Verzuim/inkomensverzekering
Zorg

Korting

Doorgaanverzekering

Basisverzekering
Aanvullende verzekering

15%

15%

2%

Bij 2 modules

Tandartsverzekering

10%

10%

4%

Bij 3 of meer modules

Geen medische selectie aanvullende verzekering*

x
x

15-40%

√
x

√
√

√

√

Extra korting aanvullende verzekering*

Doorgaanmodule

Module: Verzuimverzekering 0 – 2 jaar
V
 erzuimverzekering
Aanvullende
diensten


Werkgeversmodule incl. Doorgaanmodule*
Service
Doorgaandesk

* Als je de Werkgeversmodule hebt afgesloten (voor slechts € 8,50 per maand) kan je medewerker kiezen voor een speciale aanvullende
verzekering. Hier zijn vergoedingen uitgehaald die in de Werkgeversmodule zijn opgenomen (zoals fysioytherapie). Dit zorgt voor
een extra premievoordeel voor je werknemers. Zij zijn altijd non-select en optimaal verzekerd voor bijvoorbeeld fysiotherapie en
psychologische zorg. Deze speciale korting geldt alleen voor je werknemers.

Sluit u Doorgaan zonder werkgeversmodule af? Dan telt deze niet mee als module
voor de kortingsregeling op uw verzuim/inkomensverzekering.

Module: Arbeidsongeschiktheidsverzekering 3 – 12 jaar
Arbeidsongeschikheidsverzekering 3-12 jaar
Module: Inkomensaanvulverzekering
 GA Gat Basis
W
WGA Gat Uitgebreid
WIA Excedent
WIA Vaste Aanvulling
Inkomensaanvulling
Module: Zorgverzekering met Werkgeversmodule

Scherpe prijs
Altijd korting
Samen voor een lage premie

√

Module

Overzicht modules:
Hieronder een overzicht van de diverse modules:

Goed werkgeverschap met
voordelen voor werknemers

Samen voor een lage premie
Gezonde bedrijven houden de premie laag
Als werkgever weet u dat gezonde werknemers bijdragen aan het
succes van het bedrijf. Als De Amersfoortse weten wij dat bedrijven
met gezonde werknemers minder claimen. Daarom krijgen u en uw
werknemers met de Doorgaanverzekering ruime dekkingen tegen
een scherpe premie. Zowel om verzuim te voorkomen als om zorg
te verzekeren. We vertrouwen er namelijk op dat u er alles aan doet
om met gezonde mensen te kunnen doorgaan.

Direct af te sluiten

Direct af te sluiten

Doorgaanverzekering

De Doorgaanverzekering kunt u het hele jaar door afsluiten
U kunt de Doorgaanverzekering direct afsluiten, dus u hoeft niet te wachten tot het eind van
het jaar. De collectieve inkomensverzekering(en) gaan dan direct in. U kunt dan ook direct
gebruik maken van de Doorgaanexpert. De zorgverzekering gaat per 1 januari van het
komende jaar in. Zodra twee werknemers een zorgverzekering via het collectief afsluiten,
verrekenen wij de premiekorting op uw inkomensverzekering(en).

De Doorgaanexpert

Kijk voor meer informatie op https://www.amersfoortse.nl/werkgever/doorgaanverzekering
of neem contact op met uw adviseur.

42380_1020

Deze productbeschrijving is een verkorte weergave
van de polisvoorwaarden. Als de productbeschrijving
afwijkt van de polisvoorwaarden, dan gelden de
polisvoorwaarden. Deze brochure vervangt de voorgaande brochures en geldt vanaf 1 januari 2021.

Uitgebreide
inkomensverzekeringen
Goed werkgeverschap met
voordelen voor werknemers
Scherpe prijs
Direct af te sluiten
Direct af te sluiten

