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Kenmerken

Voor wie? 

Salarispakketkoppeling

Inclusief dienstverlening 

Aantrekkelijke premie

Schadeuitkering

Premiebetaling

Contractvorm

Omschrijving 

loonbegrip

Verschillenoverzicht

• Aanbod tot en met 75 werknemers (focus klein MKB)

• Heeft een salarispakketkoppeling met loket.nl, Nmbrs, AFAS, Cobra

• Op zoek naar één oplossing voor verzekering en arbodienst

• Werknemersgegevens ontvangen wij via salarispakketkoppeling

• Directe maandelijkse uitkering

• Aanbod tot en met 150 werknemers

• Heeft geen salarispakketkoppeling 

• Heeft lopend contract met dienstverlener

• Jaarlijks aanlevering gegevens voor naverrekening

• Voorschot uitkering

Ziekteverzuimverzekering No-Claim 

Gezond Werkplan

MKB Verzuimplan

• Verzuimverzekering inclusief verzuimbegeleiding en re-integratie 

• Alles geregeld in één contract, één factuur.

• Eigen keuze arbodienst of dienstverlening

• Werkgever regelt alles zelf

• Transparante premie met maximering eigen verzuim volgens vast 

percentage convenant

• Gemiddeld een lagere premie dan No-Claim

• Bonus malus staffel

• Schade uitkeringen uitsluitend rechtstreeks aan de 

werkgever (geen rekening-courant)

• Schade uitkering aan werkgever of via rekening courant 

adviseur (ook bij maatschappij incasso)

• Maandbetaling zonder toeslag of jaar • Maand-, kwartaal en halfjaar betaling met opslag en jaar

• Jaarcontract met jaarlijkse vaststelling van premie% • 3 jarig contract

• Bruto loon inclusief

- 13e maand

- vakantietoeslag

- onregelmatigheid toeslag 

- ploegentoeslag 

• Uniform loon begrip
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Kenmerken

Eindleeftijd

Overlijdensuitkering mee-

verzekerd voor werknemers

Dekkingspercentage

Keuze wachtdagen

Werkgeverslasten

Maximaal te 

verzekeren loon

Inclusief rechtsbijstand

Provisie

Verschillenoverzicht

• Persoonlijke AOW leeftijd + 5 jaar

• Onafhankelijk van dekkings-%

• Is 70 jaar

• Afhankelijk van dekkings-%

Ziekteverzuimverzekering No-Claim 

Gezond Werkplan

MKB Verzuimplan

• 100/70 en 70/70 en eigen keuze • Idem

• 10/30/60 (t/m 25 werknemers) 

30/60/130 (vanaf 26 werknemers)
• Keuze uit 10/20/30/60/130/261 wachtdagen 

• Keuze tussen 0% en 25% • Idem

• Maximaal € 125.000 verzekerd loon • Idem

• Bij regres regelt Aegon de rechtsbijstand • Idem

• 0% tot en met 10%, met 0,5 als interval • 0% tot en met 10%, met 1 als interval
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