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Poortwachtergarantie
Als je de adviezen van de bedrijfsarts en verzekeraar
opvolgt, dan vergoedt de verzekeraar een eventuele
loonsanctie.
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Overstapservice
Wij zeggen je huidige verzuimverzekering voor je op.
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Medewerkers online ziek melden
Je meldt jouw zieke medewerker gemakkelijk online op
één plek ziek.
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Jouw persoonlijke casemanager helpt je bij de
re-integratie, onderhoudt contact met de bedrijfsarts
en ondersteunt je bij het gehele proces van verzuim.
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Overstapservice
Wij zeggen je huidige arbodienst voor je op.
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Ziekteverzuimverzekering
De verzekeraar betaalt de loonkosten van je zieke
medewerker gedurende maximaal 2 jaar aan je door.
Een snelle schadeafwikkeling
Het loon van je zieke medewerker wordt maandelijks
achteraf automatisch uitgekeerd. Je hoeft geen
declaraties door te geven.

Voordelig tarief
De premie wordt bepaald door het ziekteverzuim in je
bedrijf (afgelopen 3 jaar). Daarnaast kun je zelf je
eigenrisicotermijn kiezen en of je werkgeverslasten wil
mee verzekeren.
Eigen keuze
Eigenrisicotermijn
Je kiest zelf na hoeveel wachtdagen je een uitkering
wilt ontvangen als je medewerker ziek is.
Veel gekozen door INretail-leden: 2 of 4 weken
Werkgeverslasten
Naast het brutoloon van je (zieke) medewerkers heb je
nog extra kosten. Je kiest zelf of je 5 - 25% of geen
werkgeverslasten wil mee verzekeren.
Arbodienst
Gecertificeerde arbodienst van Keerpunt
Via INretail Verzekeringsdienst (verplichte arbodienst)
Uniek en voordelig tarief voor de arbodienst:
Parttime medewerkers (<16 uur): € 77,50
Fulltime medewerkers (>16 uur): € 85,00

Interventiekosten en premierisico
All-in service
Geen extra facturen en ontzorgdiensten rondom
re-integratie zijn inbegrepen.
100% interventiekosten gedekt
Een interventie wordt ingezet om verzuim te
voorkomen, door een wettelijke verplichting of om
herstel te bevorderen en de verzuimduur te beperken.
Maximaal 25% premiestijging
Op basis van eigen verzuim (1 verzuimklasse).
Hierdoor weet je altijd hoeveel je premie maximaal kan
stijgen.
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