Aanvullende
verzekering
voor werkgevers
WerkgeversZorgPakket

Je hebt een Collectieve Zorgverzekering
van Nationale-Nederlanden. Met deze
verzekering hebben jouw werknemers
toegang tot de beste zorg en gratis
services. We vertellen je graag meer
over onze aanvullende verzekering voor
werkgevers: het WerkgeversZorgPakket.

Collectieve Zorgverzekering
voor werkgevers

Met het WerkgeversZorgPakket kies je voor een gezond
bedrijf. Je verzekert jouw bedrijf voor aanvullende dekkingen om ziekteverzuim van jouw werknemers te
voorkomen, te beheersen of te verkorten. Denk aan (taxi)
vervoer woon-werkverkeer, (bedrijfs)fysiotherapie en
(bedrijfs)psychologische zorg. Het WerkgeversZorgPakket
sluit je af in combinatie met een Collectieve Zorgverzekering
van Nationale-Nederlanden.

Wat verzeker je met het
WerkgeversZorgPakket?

Het WerkgeversZorgPakket is een aanvullende verzekering
om verzuim van jouw werknemers te verlagen. De veelvoorkomende redenen van verzuim zijn nek-, rug- of psychische
klachten. Fysiotherapie en psychologische zorg kunnen die
klachten goed verhelpen. Het WerkgeversZorgPakket dekt
een deel van deze zorgkosten. Ook als het door de bedrijfsarts voorgeschreven is. Dit heet bedrijfsgerelateerde zorg.
De kosten van bedrijfsgerelateerde zorg vallen niet onder
een zorgverzekering. Wél onder het WerkgeversZorgPakket.
Verderop in deze brochure lees je welke zorgkosten worden
vergoed.

De voordelen
Het WerkgeversZorgPakket draagt op meerdere
vlakken bij aan jouw organisatie.
• Aantrekkelijke werkgever
Je laat zien dat je extra aandacht hebt voor de
gezondheid van jouw werknemers. Jouw werknemer
krijgt snel de zorg die hij nodig heeft. Ook preventief.
Van zorgverleners met goede kwaliteit.
• Terugdringen ziekteverzuim
Je bespaart kosten omdat werknemers weer sneller
aan het werk kunnen. Of juist niet uitvallen door het
voorkomen van ziekteverzuim.

‘Het WerkgeversZorgPakket is goed
voor jou en je werknemers’
Deze verzekering dekt alle werknemers die via jouw
Collectieve Zorgverzekering bij Nationale-Nederlanden
verzekerd zijn. Wij vergoeden de zorgkosten tot maximaal
500 euro per verzekerde werknemer per jaar.

• Bedrijfsgerelateerde zorgkosten declareren
Je bespaart kosten omdat de kosten van bedrijfsfysiotherapie en bedrijfspsychologische zorg
gedeclareerd kunnen worden.

Wat kost het WerkgeversZorgPakket?
Je betaalt voor de werknemers die hun zorgverzekering
hebben gesloten via jouw Collectieve Zorgverzekering bij
Nationale-Nederlanden. Per verzekerde werknemer betaal
je € 3,00 per maand.

• Voldoen aan wettelijke richtlijnen
Jouw bedrijf zet zich actief in om te voldoen aan de
verplichtingen van de Wet Verbetering Poortwachter
en de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen
(WIA).

Stel: je hebt 250 werknemers. 175 werknemers hebben
de collectieve zorgverzekering bij Nationale-Nederlanden.
Je betaalt dan 175 x € 3,00 per maand.
Elk jaar bekijken we opnieuw hoeveel van jouw werknemers
een zorgverzekering bij Nationale-Nederlanden hebben
gesloten via jouw collectiviteit. Rond april ontvang je
jaarlijks jouw nieuwe polis en de factuur voor het
WerkgeversZorgPakket.
De kosten voor de premie voer je op als bedrijfskosten
in jouw boekhouding. De kosten vallen niet onder de
werkkostenregeling.

• Extra 3% korting op de aanvullende zorgverzekering
van werknemers
Jouw werknemers krijgen nog eens 3% extra
korting op de premie van hun aanvullende zorgverzekeringen. De extra korting komt dus bovenop
de collectieve korting. De extra korting geldt niet voor
de aanvullende verzekeringen Combi, TandenGaaf
en Luxe Verpleging.

Hoe kun je het WerkgeversZorgPakket aanvragen?
Voor het aanvragen van het WerkgeversZorgPakket kun je
terecht bij jouw verzekeringsadviseur. Of bij onze afdeling
Verkoop Zorg op telefoonnummer 026 400 48 05. Daar
kun je ook terecht voor meer informatie.
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Vergoedingenoverzicht
WerkgeversZorgPakket

Hieronder vind je een samenvatting van de vergoedingen
van het WerkgeversZorgPakket.

een bedrijf dat hierin is gespecialiseerd. Als je belt krijg
je advies, opvang en psychologische zorg na het
trauma. Ook kunnen we nazorg geven.

1 Fysiotherapie en oefentherapie
Je krijgt een vergoeding van kosten voor:
• Bedrijfsfysiotherapie en reguliere fysiotherapie
• Gespecialiseerde fysiotherapie: manuele therapie,
oedeemtherapie, bekkentherapie
• Oefentherapie Cesar en Mensendieck van een
gespecialiseerde oefentherapeut

5 Diëtetiek
Dieetadvies omdat er sprake is van een bepaalde aandoening. Verwijzing van een (bedrijfs)arts is noodzakelijk.
6 Werkplekonderzoek
Werkplekonderzoek voor werknemers met een aantoonbare lichamelijke beperking, aandoening, ziekte
en/of belemmering. En noodzakelijk volgens de bedrijfsarts. Kan ook preventief worden ingezet.

2 Psychologische zorg
Je krijgt een vergoeding van kosten voor:
• Bedrijfspsychologische zorg en reguliere psychologische zorg
• E-health
• Psychosociale zorg

7 Multidisciplinaire zorg
De behandeling door zorgverleners voor multidisciplinaire zorg valt onder de basisverzekering. Hierover is de
werknemer dan wel eigen risico verschuldigd. De zorgverleners brengen aanvullende re-integratieactiviteiten
in rekening bij de werkgever. Deze kosten kunnen niet
door de basisverzekering gefinancierd worden, maar
vallen onder de verantwoordelijkheid van de werkgever.
Voor deze extra kosten is de vergoeding
Multidisciplinaire zorg.

3 Taxi van huis naar het werk
Je krijgt een vergoeding van kosten voor een taxi als
jouw werknemer die nodig heeft om naar het werk te
komen. De vergoeding geldt voor maximaal 6 weken.
4 Traumazorg
Je krijgt een vergoeding van de kosten van eerste
opvang na een schokkende gebeurtenis. Een schokkende gebeurtenis is een overval, gijzeling, agressie of
een ongeluk waarbij mensen gewond raken, agressie op
het werk, een ongeluk of een plotseling overlijden. Jouw
werknemer moet hier direct bij betrokken zijn geweest.
Voor traumazorg hebben we afspraken gemaakt met

Hoe declareer je de zorgkosten voor het
WerkgeversZorgPakket?
Er is een speciaal declaratieformulier voor het WerkgeversZorgPakket. Dit formulier ontvang je van jouw adviseur of
account manager. Je krijgt alleen een vergoeding voor
werknemers die bij Nationale-Nederlanden verzekerd zijn.
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Meer weten?
• LNeem dan contact met ons op.
Onze adviseurs gaan graag met je in gesprek

• @Nationale-Nederlanden Zorg, Postbus 4016,
5004 JA Tilburg

• swww.nn.nl/zakelijk/zorg
• uverkoopzorg@nn.nl
• ;026 400 48 05

3716-40.2108

Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

