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ALLIANZ VERZUIMVERZEKERING STOP-LOSS
Productkenmerken
Deze verzekering vergoedt voor de werkgever een gedeelte of het hele
het loon als een werknemer door ziekte of een ongeval niet kan werken.
Met maximum van 104 weken. Een werkgever kiest zelf of we alle loonkosten
vergoeden of maar een deel door een dekkingspercentage te kiezen.
Daarnaast kiest de werkgever een eigen risico in geld.
https://www.allianz.nl/zakelijk/verzekeringen/verzuimverzekering
Voor wie is het product bedoeld?
Werkgevers die zich willen verzekeren tegen uitschieters in de verzuimkosten.
Voor wie is het product niet bedoeld?
Werkgevers die het risico van verzuim zelf kunnen dragen.
En dit ook willen.
Distributiestrategie
De informatieverstrekking en advisering van dit product vindt plaats door
adviseurs die het product kennen. Er is sprake van een WFT verplichting voor
deze adviseurs.
Kosten en/of premie
Allianz kiest voor een transparante strategie door duidelijk vooraf te
communiceren welke kosten er in het product zitten. De Allianz Verzuimverzekering Stop Loss is een marktconforme propositie, het kostenniveau is
concurrerend.

Beschrijving van de risico’s
Dit product is veilig en acceptabel voor de klant. De Allianz Verzuimverzekering
Stop Loss is bedoeld voor het afdekken van het financiele risico van verzuim van
werknemers.
Via duidelijk en helder geschreven voorwaarden wat de dekking is voor de klant.
Binnen dit product is sprake van groepen werknemers. Er is geen uitsluiting van
werknemers mogelijk.
Omstandigheden die tot een belangenconflict kunnen leiden
Er zijn geen omstandigheden bekend die tot een belangenconflict kunnen leiden.
Het product past goed bij de identiteit van Allianz als schadeverzekeraar.

Wij spannen ons in om ervoor te zorgen dat deze informatie correct is. Het kan echter voorkomen
dat de informatie niet volledig en/ of juist is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige vorm
van schade, die mogelijk uit het gebruik van de informatie kan ontstaan. Daarnaast aanvaarden wij
geen aansprakelijkheid voor sites die niet door ons worden onderhouden, waarnaar wordt verwezen
of die verwijzingen naar deze informatie bevatten.
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