Het GABA
Ziekteverzuimpakket
Als werkgever wilt u uzelf, uw bedrijf en uw medewerkers zo
gezond mogelijk houden. Maar u krijgt onvermijdelijk te maken
met zieke medewerkers. Aan het geregel rondom dit verzuim
wilt u zo min mogelijk tijd kwijt zijn en tegen de financiële
gevolgen wilt u zich verzekeren.
Het GABA Ziekteverzuimpakket is speciaal opgezet om u als
werkgever hierbij te ondersteunen.
Vanaf het moment dat u een ziekmelding doorgeeft kunt u
rekenen op advisering en expertise vanuit onze Verzuimdesk.
Daarnaast dekt de GABA Ziekteverzuimverzekering het financiële
risico van uw loondoorbetaling af.

De voordelen van het GABA Ziekteverzuimpakket
• Volledige verzekering van uw loondoorbetalingsplicht
• Korte communicatielijnen en het gemak van één loket voor
al uw vragen
• Een snelle, professionele en geïntegreerde aanpak van
reintegratie
• Eenvoudige ziekmelding via www.verzuimsignaal.nl
• Casemanagement conform de Wet verbetering poortwachter
en Poortwachtergarantie
• Automatische afhandeling schade-uitkering
Het GABA Ziekteverzuimpakket biedt gemak, overzicht en een
actieve aanpak van verzuim en neemt op professionele wijze
de zorg van zieke medewerkers van u over.

Het GABA Ziekteverzuimpakket
Waar heeft u mee te maken bij ziekteverzuim?
Als uw werknemers door ziekte niet kunnen werken dan heeft
u te maken met loondoorbetalingsverplichting.U moet wettelijk
minimaal 70 procent van hun loon doorbeta-len. Ziekteverzuim
leidt dus tot aanzienlijke financiële lasten. Daarnaast eist de Wet
verbetering poortwachter (Wvp) van u een actieve opstelling
om instroom van medewerkers in de WIA te beperken.

Deze ziekmelding wordt automatisch doorgezet naar de
Verzuimdesk.

Waar kunt u zich voor verzekeren?
Ziekteverzuimverzekering Conventioneel
Met de GABA Ziekteverzuimverzekering conventioneel krijgt u
een vergoeding voor maximaal 104 weken. U kunt zich daarnaast
ook verzekeren voor andere kosten die u moet doorbetalen,
zoals werkgeverspremies.

Hoe vindt een uitkering plaats?
De uitkering voor de ziekteverzuimverzekering conventioneel
gaat in na een door u gekozen eigen risico periode. Deze uitkering is gebaseerd op het loon van uw zieke medewerker en
vindt automatisch per kwartaal plaats.

Ziekteverzuimverzekering Compleet
Als uw medewerker uit dienst gaat of na twee jaar nog deels
arbeidsongeschikt is, ontvangt hij van het UWV een ZW- of
WGA-uitkering. U betaalt hiervoor de premie aan het UWV.
Zolang een medewerker van het UWV een uitkering ontvangt
betaalt u een hogere premie aan de Belastingdienst. U kunt
ervoor kiezen om eigenrisicodrager te worden. De premie
die u dan aan een verzekeraar betaalt, is meestal lager dan
de premie die u aan het UWV betaalt.
Volledige verzuimbegeleiding inbegrepen
Met een GABA Ziekteverzuimverzekering kunt u rekenen op een
volledige verzuimdienstverlening zonder aanvullende kosten
voor de activiteiten van een ARBO-dienst. U en uw medewerker
worden van de 1ste arbeidsongeschiktheidsdag tot de WIA
begeleid.

De uitkering voor de Stop-loss verzekering vindt eenmaal per
jaar plaats. Als de loondoorbetalingsverplichtingen het bedrag
van uw eigen risico overstijgt, vult de ziekteverzuimverzekering
het verschil aan tot het afgesproken maximum.

Hoe vindt de jaarlijkse berekening van de premie plaats?
In het eerste kwartaal van een jaar vragen wij uw verzamelloonstaat en de factuur van de Verzuimdesk op. Op basis van
deze loongegevens en het verzuimpercentage wordt de premie
van het afgelopen jaar herrekend en de premie voor het lopende
jaar vastgesteld. Tussentijdse mutaties hoeft u dus niet door te
geven. Al uw werknemers zijn automatisch meeverzekerd.
Ook vergoeden wij uw jaarfactuur van de Verzuimdesk tot
een bedrag van maximaal 10% van de netto premie van uw
ziekteverzuimverzekering.
Meer weten?
Neem contact met ons op:
Telefoon: (026) 443 55 55
E-mail: info@gaba.nl
Of kijk op www.gaba.nl
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Prijs is inclusief € 12,08 BTW welke meeste bedrijven kunnen verrekenen.

Hierbij moet u naast de registratie van uw ziekmelding denken
aan alle controles door de bedrijfsarts, het opstellen van een Plan
van Aanpak, Re-integratieverslagen en advies en ondersteuning
bij WIA-aanvragen. Daarnaast regelt de Verzuimdesk de inzet
van interventies voor u en uw medewerker. Ook arbeidsdeskundige
onderzoeken die door de Verzuimdesk worden geadviseerd
worden volledig vergoed.
Voor dit volledige pakket rekenen wij u €108,581 per medewerker per jaar. Maar ... 10% van de netto premie van uw
ziekteverzuimverzekering is beschikbaar om deze nota te
voldoen. In de praktijk is de Verzuimdesk dan ook vaak
geheel kosteloos!
Verzuim in de praktijk ...
Hoe meld ik een medewerker ziek?
Wanneer één van uw medewerkers zich ziek meldt, geeft u deze
melding eenvoudig dezelfde dag via verzuimsignaal.nl door.

GABA verzekeringen
Postbus 5070 | 6802 EB Arnhem
www.gaba.nl

Deze brochure is informatief van aard. U kunt er geen rechten aan ontlenen.

Ziekteverzuimverzekering Stop-loss
Deze verzekering is voor bedrijven vanaf vijfentwintig medewerkers. Het eigen risico wordt uitgedrukt in een geld bedrag.
De hoogte van het eigen risico hangt af van het gemiddelde
ziekteverzuim in uw onderneming. Hoe groter het deel van het
verzuimrisico is dat u zelf draagt, hoe lager uw premie is.

Wanneer u twijfelt aan het verzuim van uw medewerkers of
als er sprake is van uitzonderlijk verzuim, kan de Verzuimdesk
op uw verzoek met spoed de begeleiding starten. U kunt hiervoor
contact opnemen met de Verzuimdesk.

