
SAA Inkomensverzekeringen

Werkgevers, werknemers, zelfstandig 

ondernemers: allemaal kunnen ze te maken 

krijgen met inkomensverlies door ziekte of 

arbeidsongeschiktheid. Als verzekeringsadviseur 

wilt u hen optimaal van dienst zijn. Hoe kunnen wij 

u daarbij helpen? Welke verzekeringsproducten 

zijn ezijn er, en wat heeft uw klant eraan?

VOOR DE WERKGEVER
Verzuimverzekeringen

Indien een werknemer ziek en/of arbeidsongeschikt is, 
brengt dit voor de werkgever allerlei verplichtingen met 
zich mee. Dit kan hem op hoge kosten jagen, bijvoorbeeld 
bij re-integratie en vervanging. In het ergste geval kan 
hiehierdoor de bedrijfscontinuïteit in gevaar komen.

U kunt de werkgever helpen door hem inzicht te geven in 
de financiële gevolgen van ziekte en arbeidsongeschikt-
heid. Door hem een verzuimverzekering op maat aan te 
reiken, kan hij bewust kiezen voor gemak, risicobeheersing 
en kostenverlaging.

Voordelen van de SAA verzuimverzekeringen

VVerzekering op maat
De verzuimverzekering stemmen wij volledig af op de 
specifieke situatie (cao, arbeidsvoorwaarden) en wensen 
van de werkgever.
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Informatie voor verzekeringsadviseurs



Vast aanspreekpunt bij SAA
De werDe werkgever heeft een vast aanspreekpunt bij SAA. Hier 
kan hij terecht met al zijn vragen over verzuim, procedures, 
wettelijke verplichtingen en acceptatie. Ook zijn schade-
claims kan hij hier indienen. Telefonisch kan de werkgever 
altijd rechtstreeks contact opnemen, hij krijgt geen bandjes 
of keuzemenu’s. Stuurt hij een e-mail, dan krijgt hij binnen 
3 werkdagen een deskundig antwoord. 

Eén digitaal loket bij SAA
De werkgever kan al zijn ziek- en betermeldingen aan ons 
doorgeven via ons digitale loket. Dit loket staat direct in 
verbinding met de geselecteerde arbodienst.

Optimale schadebeheersing
De schade die de werkgever heeft bij ziekte en/of 
arbeidsongeschiktheid van zijn werknemers, moet 
uiteraauiteraard beperkt blijven. Wij kunnen daarbij adviseren en 
ondersteunen. Dankzij de korte lijn met de arbodienst is er 
altijd direct afstemming mogelijk en kan escalatie van het 
probleem worden voorkomen.

Snelle uitbetaling
Bij akkoord van het verzuimoverzicht streven wij ernaar om 

Als verzekeringsadviseur
kunt u met al uw vragen over 
inkomensverzekeringen 
terecht bij de specialisten 
van SAA. 

de uitkering binnen 5 werkdagen aan de werkgever over te 
maken.

Offerte binnen 3 werkdagen
Onze offerte voor een verzuimverzekering brengen wij 
gegarandeerd binnen 3 werkdagen uit, mits alle gevraagde 
stukken bij ons binnen zijn. Voor uw offerteaanvraag kunt
u ons digitale formulier gebruiu ons digitale formulier gebruiken. Ons acceptatietraject 
start direct na ontvangst van de offerteaanvraag. 

VOOR DE WERKNEMER
Verzekeringen bij inkomensverlies

EEen werknemer krijgt na 2 jaar ziekte te maken met de wet 
WIA (wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). Deze 
wet omvat regelingen voor volledig arbeidsongeschikten 
en gedeeltelijk arbeidsgeschikten. In alle gevallen ziet de 
werknemer zich geconfronteerd met inkomensverlies. De 
uitkering zal namelijk een stuk lager uitvallen dan het 
oorspronkelijke loon.

Via de werVia de werkgever kunt u de werknemers bewust maken van 
dit risico. U kunt hen uitleggen hoe zij in een WIA-situatie 
hun inkomsten kunnen beschermen, bijvoorbeeld via een 
hiaatverzekering. Daarnaast kunt u de werknemers een 
voorlichtingsprogramma aanbieden waarin verzuim-
preventie centraal staat.

VOOR DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER
ArbeidsongeschiktheidsArbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Een zelfstandig ondernemer (bijvoorbeeld een zzp’er) die 
ziek of arbeidsongeschikt wordt, kan al snel in de 
problemen komen. Zijn inkomen valt weg, het bedrijf valt 
stil en de sociale voorzieningen zijn mager. 

U helpt de ondernemer door samen met hem een passende
arbeidsongeschiktheidsverzekering te kiezen. 
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Deze verzekering is een inkomstenbeschermer en biedt 
dekking bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. De 
ondernemer verzekert zichzelf van inkomen, waardoor zijn 
bedrijf niet in de problemen hoeft te komen.

Voordelen van de SAA arbeidsongeschiktheids-
verzekeringen

Verzekering op maat
De arbeidsongeschiktheidsDe arbeidsongeschiktheidsverzekering stemmen we 
volledig af op de specifieke situatie (type bedrijf, risico’s) 
en wensen van de ondernemer.

Gericht advies
VVoor de ondernemer bent u het vaste aanspreekpunt bij 
SAA. Hij kan bij u terecht voor een gericht en praktisch 
advies over de beste verzekering. Op zijn specifieke vragen 
over procedures, dekkingen en uitkeringen krijgt hij altijd 
een deskundig antwoord. 

Het beste advies voor uw klant? Wij helpen 
u graag!

Als Als verzekeringsadviseur kunt u met al uw vragen over 
inkomensverzekeringen terecht bij de specialisten van 
SAA. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

• Offerteaanvragen
• Vragen over verzuimproblematiek, re-integratiedossiers
 en regreszaken
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• Vragen over wet- en regelgeving
• Vragen over acceptatie en schadeclaims
• Presentaties over verzuimproblematiek bij grote 
 organisaties
• Hulpmiddelen (inventarisatieformulier, adviesrapport   
 arbeidsongeschiktheidsverzekering)
•• Ondersteuning bij opstellen bezwaarschrift UWV

Kortom, wij zijn u op dit specifieke vakgebied graag van 
dienst. Niet alleen hebben wij een schat aan kennis in huis, 
ook kunnen wij terugvallen op een uitgebreid netwerk van 
re-integratiebureaus en andere dienstverleners.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem 
contact op met één van onze specialisten:

AlgemeenAlgemeen 
inkomen@saa.nl 

Edith Gouw, acceptant Inkomen
088 115 74 60 
egouw@saa.nl 

Silvester Keijzer, schadebehandelaar Inkomen 
088 115 75 03
sskeijzer@saa.nl 

Choi Burgers, manager Verzuim en Inkomen 
088 115 74 52 of 06 4127 6462 
cburgers@saa.nl




