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Ziekteverzuimverzekering via KNDB-mantel
Geachte mevrouw/mijnheer,

Grip op verzuim, goede begeleiding, maximale schadelastbeheersing en aandacht voor preventie zijn
belangrijke aspecten binnen uw personeelsbeleid. Ze passen bij goed werkgeverschap, het domein
van de KNDB. Een verzekeraar die deze thema’s ook omarmt hebben wij voor u gevonden. In deze
onzekere tijden een fijn idee.
KNDB sluit nieuwe mantel verzuimverzekering
De KNDB heeft besloten haar mantel voor de verzuimverzekering (loondoorbetaling bij ziekte voor de
medewerkers) per 2021 onder te brengen bij Felison Assuradeuren via Mercer Marsh Benefits (tot
eind 2020 heeft de KNDB een mantel met De Goudse). Mercer Marsh Benefits heeft ons een goed
aanbod gedaan van Felison Assuradeuren: u ontvangt 10% korting op de 2021 premie van De
Goudse! De overeengekomen contractperiode van deze verzuimverzekering is 3 jaar.
Heeft u momenteel een verzuimverzekering bij een andere verzekeraar dan De Goudse, dan kunt u
ook gebruiken van onze nieuwe mantelafspraak.
Veel KNDB-leden maken gebruik van Remedium, de arbodienst die in 1999 op initiatief van ons is
opgericht. U kunt gewoon gebruik blijven maken van Remedium, hier verandert niets in. Sterker nog,
er komt een automatische koppeling tussen Remedium en de verzekeraar. Extra prettig.
Bij het afsluiten van de nieuwe verzuimverzekering krijgt u toegang tot de portal waarin u uw polis en
alle bescheiden kunt terugvinden, ook kunt u hier uw verzuimmeldingen en personeelsleden
gemakkelijk registreren. U heeft hierdoor 24/7 toegang tot alle gegevens ook wat betreft
verzuimmeldingen en schade uitkeringen.
Naast de 10% korting op de premie 2021 behoudt u ook het forse interventiebudget van EUR 4.000
per verzuimdossier per jaar, terwijl dit budget bij de Goudse per 1 januari a.s. komt te vervallen.
Ook kunt u gebruik maken van één PMO per werknemer per 3 jaar (een wettelijk recht dat een
werknemer heeft) ten laste van het interventiebudget.
Nu eenvoudig overstappen
Door de afspraken welke wij hebben gemaakt, is overstappen heel eenvoudig.
Stuur de volgende gegevens per email naar Trudy.Moviat@MercerMarshBenefits.com:
een kopie van uw huidige polis 2020;
het prolongatievoorstel voor 2021 van uw huidige verzekeraar;
de ingevulde sheet met uw bedrijfsgegevens (bijgaand).
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Na ontvangst van bovenstaande stukken stuurt Trudy Moviat u een bevestiging van ontvangst, een
UBO verklaring (die u ingevuld en ondertekend kunt retourneren), een opzegbrief voor uw huidige
verzekeraar en zorgt zij ervoor dat de verzuimverzekering voor u wordt afgesloten ingaande 1.1.2021.
Kortom, geen gedoe met het ophalen van verzuimstatistieken over de afgelopen 3 jaar wat veelal bij
een overstap van verzekeraar komt kijken.
Let op: U dient zelf uw huidige ziekteverzuimverzekering vóór 1 december op te zeggen om per 1
januari 2021 over te kunnen stappen of eerder indien de opzegging mogelijk is op basis van een
premieverhoging. Bij de Goudse is dit vóór 12 november 2020. U kunt uw huidige verzekering
opzeggen als de bevestiging van Mercer is ontvangen.
Indien als einddatum op uw polis 1-1-2022 of 1-1-2023 staat vermeld en er is geen premieverhoging
dan is deze polis dit jaar waarschijnlijk niet opzegbaar.
Bij de overstap naar Felison ontvangt u eind december de inloggegevens en aanvullende informatie.
Vanaf 1-1-2021 kunt u de medewerkergegevens en actuele salarissen invoeren in
“VerzekeringsInzicht”, de portal van Felison. Om vanaf 1-1-2021 een medewerker ziek te kunnen
melden is het van belang dat de medewerker bekend is bij Felison.
Heeft u vragen of belangstelling om ook deel te nemen aan de Verzuimverzekering bij Mercer Marsh
Benefits dan zijn zij graag bereid uw vragen te beantwoorden en u te begeleiden bij het overstappen
naar de nieuwe verzekeraar.
Neem hiervoor contact op met:
Trudy Moviat onder telefoonnr. 010–4060909 of mail naar Trudy.Moviat@MercerMarshBenefits.com

Een vriendelijke groet,

Nicole P.E. Hoetjes
Algemeen Secretaris

Bijlage: aanmeldformulier relatiegegevens

