KNV VerzuimCare
Het is belangrijk om de risico’s en de gevolgen van verzuim goed afgedekt te hebben. Goed
verzuimmanagement helpt daarbij en beïnvloedt het rendement van uw bedrijf positief. Om u, als lid
van KNV, optimaal te voorzien op het gebied van verzuimmanagement hebben we de handen in één
geslagen met Boval Assurantiën B.V, de verzekeringsspecialist op het gebied van Inkomen en Zorg.
Door de samenwerking kunnen we u KNV VerzuimCare aanbieden: een totaaloplossing die bestaat
uit preventie, verzekering, verzuimbegeleiding en re-integratie. Dat maakt het een uniek concept.
KNV VerzuimCare helpt u bij de zorg voor een gezonde onderneming: gericht op het voorkomen van
verzuim en met een optimale bescherming tegen de financiële risico’s van verzuim en
arbeidsongeschiktheid.
KNV VerzuimCare in het kort:
•
Totaalpakket: verzuimverzekering, arbodienstverlening, re-integratie
•
Schadelastbeperking
•
Een loket, korte lijnen
•
(Gedeeltelijke)vergoeding re-integratiekosten
•
Inkomensbescherming werknemer
•
Verzuimregistratie vanaf dag één
•
Online verzuimregistratie
•
Preventie
U zult vast (via uw huidige tussenpersoon) de verlengingsvoorstellen van uw huidige
verzuimverzekering hebben ontvangen. Dit is het moment om uw verzekering(spremie) onder de
loep te nemen en te vergelijken. KNV, in samenwerking met Boval Assurantiën B.V., kan deze
vergelijking eenvoudig voor u uitvoeren. Via een unieke offertetool vergelijken wij de diverse
verzuimverzekeringen en premies van verschillende verzekeraars volledig gebaseerd op de situatie
van uw bedrijf. Hiermee heeft u in één keer inzichtelijk wat voor u het beste aanbod is en heeft u
altijd een maatwerkadvies.
Vrijblijvend adviesgesprek
Wilt u meer weten ? Dan bieden we u de mogelijk voor een vrijblijvend (gratis) adviesgesprek. Uw
situatie wordt geïnventariseerd en u krijgt vervolgens een advies op maat. Interesse ? Stuur een
email met uw gegevens naar: zorgvervoerentaxi@knv.nl
De samenwerking tussen KNV en Boval optimaliseert kennis, deskundigheid en de ontwikkeling van
specifieke dienstverlening met unieke en uitgebreide voorwaarden. Als lid van KNV profiteert u van
deze toegevoegde waarde, zodat wij u nu en in de toekomst optimaal van dienst kunnen zijn.

