MODINT Verzuimverzekering

Wordt uw medewerker ziek en heeft u een verzuimverzekering?
Dan betaalt de verzekering de loonkosten van uw zieke medewerker gedurende de eerste
twee jaar voor u door.
Met de Verzuimverzekering van MODINT Verzekeringsdienst bespaart u oplopend
tot 40% op de kosten! Daarnaast sluiten de uitkeringspercentages van deze
ziekteverzuimverzekering aan op de diverse cao’s, die gelden in uw branche.

Garantie voor kwaliteit

Deze aanpak is ontwikkeld in samenwerking met uw branchevereniging MODINT,
hetgeen een garantie is voor kwaliteit.

Direct aanmelden

Bent u ook overtuigd van de aanpak van MODINT Verzekeringsdienst en MODINT Arbo?
Vul bijgevoegde aanmeldkaart in en stuur deze ondertekend naar ons toe (postzegel is
niet nodig). U kunt ook online het aanvraagformulier invullen en versturen.

Opzeggen huidige arbodienst

Vul de opzegkaart in om uw huidige arbodienst op te zeggen en stuur deze ondertekend
naar ons toe (postzegel is niet nodig). Wij zorgen ervoor dat alles overgezet wordt.

Meer informatie

Verzuimverzekering
T: 010 - 288 49 70
E: info@modintverzekeringsdienst.nl
W: modintverzekeringsdienst.nl

Verzuimloket
T: 0251 - 501 732
E: sales@modintarbo.nl
W: modintarbo.nl

Totale aanpak voor verzuim

Uw medewerkers snel en gezond
weer terug op de werkvloer!

Meer grip op verzuim

Speciaal voor MODINT-leden is er een totale verzuimaanpak ontwikkeld.
Met als doel samen met u meer grip op uw verzuim te krijgen. En met als
resultaat minder verzuim, lagere verzuimkosten en medewerkers die snel
en duurzaam terugkeren op uw werkvloer.

Snel en deskundig

MODINT Arbo ondersteunt u bij verzuim in uw bedrijf. Hiermee voldoet u
aan de wettelijke eisen, die de Arbowet stelt op het gebied van verzuim én
kunt u rekenen op snelle en deskundige arbodienstverlening.

Ziekmelden op één plek &
automatische uitkeringen bij schade

De verzuimaanpak van MODINT Arbo sluit naadloos aan op de
verzuimverzekeringen, die MODINT Verzekeringsdienst aanbiedt.
Tezamen zorgen zij voor een optimale samenwerking tussen de
arbodienstverlening en de verzekeraar. Hierdoor hoeft u een medewerker
maar op één plek ziek of hersteld te melden en worden uitkeringen van de
verzekeringsgelden automatisch voor u geregeld.

Online Verzuimapplicatie

De online verzuimapplicatie helpt u met het plannen van uw activiteiten en
het opbouwen van uw volledige verzuim- en re-integratiedossier.

4 pakketten

Er zijn 4 pakketten ontwikkeld, waardoor u nooit teveel betaalt. De prijzen
zijn voor MODINT-leden, per medewerker per jaar en exclusief btw.*

* Prijswijzigingen voorbehouden, tarieven kunnen worden geindexceerd aan de hand van de CBS prijsindex en in overleg met MODINT.

Uw voordelen
•
•
•
•
•
•
•
•

Scherpe tarieven
Goede condities
Deskundigheid
Een vaste contactpersoon
Snelle, duidelijke en tijdige informatie
Snelle en kosteneﬀectieve werkhervatting
Poortwachter-proof
Geen onnodige wachttijden

1. Doe-het-zelf pakket € 25,00
•
één vast aanspreekpunt
•
kosten bedrijfsarts en casemanager worden achteraf in rekening
gebracht
•
gebruik online verzuimapplicatie
•
rapportages en doormelding aan verzekeraar
•
aansluiting gecertiﬁceerde arbodienst
2. Poortwachter pakket € 95,00
•
+ actieve verzuimbegeleiding door casemanager
•
+ kosten spreekuur probleemanalyse en re-integratieverslag is
inbegrepen
•
+ levering van informatie voor het re-integratieverslag
•
+ intensieve verzuimbegeleiding gedurende de eerste twee jaar van
verzuim
3. All-In pakket v.a € 110,- (afhankelijk van verzuimpercentage)
•
+ advisering gedurende het gehele verzuimtraject
•
+ consulten bedrijfsarts in de eerste twee jaar van verzuim inbegrepen
•
MEEST GEKOZEN PAKKET!

pakket

Postzegel
niet
nodig

Aanmeldkaart
Aanmeldkaart

Kijk voor meer informatie op www.MODINTVerzuim.nl
Bedrijfsnaam:

Contactpersoon:

Adres:
Postcode + woonplaats:

MODINT Verzuim
Antwoordnummer 90172
3009 VB Rotterdam

Telefoonnummer:

E-mailadres:

IBAN:

UVW aansluitnummer:

Gewenste ingangsdatum MODINT Arbo:

Pakket:

Ziekteverzuimverzekeraar:

Polisnummer:

Aantal medewerkers:

MODINT lidnummer:

Naam:

Postzegel
niet

Datum:

Handtekening:

Opzegkaart

Ondergetekende zegt bij deze het arbocontract per

nodig

(dd/mm/jjjj/)

op.

Naam huidige arbodienst:
Contractnummer arbodienst:

MODINT Verzuim
Antwoordnummer 90172
3009 VB Rotterdam

Bedrijfsnaam:
Contactpersoon:
Adres:
Postcode en woonplaats:
E-mailadres:
Naam:

Datum:

Handtekening:

