
Wat is een Verzuimverzekering?

Met een verzuimverzekering verzekert u zich voor de loondoorbetalingsverplichting 

van uw zieke medewerkers. U bent vanuit de wet verplicht om uw zieke 

medewerkers 2 jaar lang een groot deel van het loon door te betalen.

Wat is het voordeel voor leden van de BNI?

Ook in 2020 is er voor onze leden een mantelovereenkomst afgesloten met Centraal 

Beheer en AON/Avéro voor de verzuimverzekering.

Leden die deelnemen aan de verzuimverzekering krijgen:

- Jaarlijks 10% branchekorting op premie
- 10% extra korting op de jaarpremie voor 2020 via de winstdelingsregeling
- 5% extra korting op de jaarpremie voor 2020 via de winstdelingsregeling als 

uw verzuimmanagement is ondergebracht bij ArboNed. Hierdoor zijn Centraal 
Beheer en AON/Avéro ervan verzekerd dat er voldoende wordt gedaan aan 
verzuimpreventie- en begeleiding

- Een gratis Ongevallenverzekering van Centraal Beheer. De premie voor de 

Ongevallenverzekering wordt betaald vanuit de winstdeling op de 

Verzuimverzekering (zolang het saldo dit toelaat). 

De hoogte van de korting vanuit de winstdelingsregeling wordt jaarlijks bepaald in de 
Commissie van Toezicht van de BNA. 

Voorbeeld berekenen van de kortingen

U krijgt eerst 10% branchekorting. Daarna trekt u de beide extra kortingen van de 
premie af.

Premie hele jaar:         € 2.000
Min 10% branchekorting (2.000 x 10% = € 200):    € 1.800
Min 15% korting =
winstdelingsregeling + extra korting i.c.m. ArboNed
(1.800 x 15% = €270):        € 1.530 

( totale premie 2020)

Meer weten over de Verzuimverzekering?

Meer informatie vindt u op:

- https://www.centraalbeheer.nl/zakelijk/inkomensverzekeringen/verzuimverzek

ering/Paginas/verzuimverzekering.aspx

- Aon/Avéro, inkomendesk@aon.nl, tel. 088-8108174



Wat is een Ongevallenverzekering?

Krijgt uw medewerker een ongeluk waardoor hij of zij blijvend invalide wordt? Of zelfs 

overlijdt? Dan heeft dat gevolgen voor het inkomen van uw medewerker. Voor dat 

risico kunt u een verzekering afsluiten. Indien nodig, betaalt de verzekeraar een vast 

bedrag aan uw medewerker of zijn of haar nabestaanden. Ook als het ongeluk 

gebeurt in het buitenland.

Wat is het voordeel voor leden van de BNI?

Leden van de BNI met een Verzuimverzekering via Centraal Beheer en AON/Avéro 

nemen gratis deel aan de Ongevallenverzekering van Centraal Beheer. De premie 

voor de Ongevallenverzekering wordt betaald vanuit de winstdeling op de 

Verzuimverzekering (zolang het saldo dit toelaat). 

Wat biedt de Ongevallenverzekering die de BNI voor haar leden heeft geregeld?

De verzekerde bedragen zijn:

- Bij overlijden: € 30.000,-

- Bij invaliditeit: € 60.000,-

Bij blijvende invaliditeit tot 30% bedraagt de minimum uitkering bij blijvende 

invaliditeit 30% van het verzekerde kapitaal.

De verzekering geldt tijdens het werk, onderweg van of naar het werk.

Voorwaarden

- Algemene voorwaarden ZAV18

- Voorwaarden LON15, rubriek 1, 2 en 4

De voorwaarden kunt u nalezen op www.centraalbeheer.nl/voorwaarden

Meer weten over de Ongevallenverzekering?

Meer informatie vindt u op: 

https://www.centraalbeheer.nl/zakelijk/bedrijfsverzekeringen/ongevallenverzekering/P

aginas/ongevallenverzekering.aspx


