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tekens 
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Openstaande vragen

6

begrijpen we dat. Daarom is er de Doorgaanverzekering voor werkgevers. Een unieke combinatie van een collectieve

Goed werkgeverschap met
voordelen voor werknemers

3

Dekking aanvullende verzekering
Doorgaan Basis

inkomensverzekering en een collectieve zorgverzekering in één. Om zowel arbeidsongeschiktheid als gezondheid te
verzekeren.
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Doorgaanexpert5
Direct af te sluiten

Als werkgever wilt u kunnen doorgaan. Met werknemers die zich fit voelen en goed in hun vel zitten. Bij a.s.r.

De voordelen:

5
ᤰ

Maximaal 4% korting

De Doorgaanverzekering voor

Op collectieve inkomensverzekering(en)

werkgevers kunt u het hele jaar door
afsluiten. U hoeft dus niet te wachten tot het

ᤰ

Hulp bij preventie en re-integratie
Van a.s.r. en ervaren partners

ᤰ

Premiekorting voor werknemers
25% korting op de aanvullende zorgverzekering en
10% korting op de tandartsverzekering

ᤰ

Extra vergoedingen voor werknemers
Om gezond te blijven en te worden en om ver
zuimkosten te besparen

ᤰ

Geen gedoe
Persoonlijke hulp van de Doorgaanexpert

eind van het jaar.
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Extra vergoedingen voor werknemers
Gezondheid maakt geen onderscheid tussen werk
en privé. De Doorgaanverzekering doet dat ook niet.
Als werkgever heeft u er ook belang bij dat het privé
goed gaat met de werknemer. Sluit u de Doorgaan
verzekering af, dan kunnen uw werknemers binnen
deze collectiviteit ook voor zichzelf en hun gezin een
zorgverzekering bij a.s.r. afsluiten.
De werknemer en eventuele kinderen krijgen daar
dan ook extra Doorgaandekkingen bij in de vorm
van een aanvullende verzekering Doorgaan Basis.
Deze aanvullende zorgverzekering heeft dekkingen
om gezond te blijven, weer gezond te worden en
extra dekkingen rondom het gezin.
Doorgaan Basis is onderdeel van de doorgaan
verzekering en kan worden aangevuld met de
aanvullende zorgverzekeringen van a.s.r.: Doorgaan
Start, Doorgaan Extra en Doorgaan Uitgebreid.
Kiest de werknemer voor een aanvullende verzekering
naast hun basis zorgverzekering? Dan krijgen zij
25% korting op de aanvullende zorgverzekering en
10% korting op de tandartsverzekering.

Doorgaan Basis
Doorgaandekking

Doorgaan Start

Doorgaan Extra

Reguliere dekkingen AV’s

Doorgaan Uitgebreid
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Dekking aanvullende verzekering
Doorgaan Basis

Dekking aanvullende verzekering Doorgaan Basis

2
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Gezond blijven
- Sportmedische keuring

eigen bijdrage voor ouders of partners bij een

- Leefstijlcoaching (75% tot max € 100)

Ronald McDonald Huis of een aan het ziekenhuis

- Mentale fitheid (psychologische zorg tot max

verbonden familie- of logeerhuis)

€ 2.000, mindfulness of ACT tot max € 1.000,
budgetcoach tot max € 500),

Doorgaanexpert5

- Griepprik

Direct af te sluiten

- Persoonlijke gezondheidscheck

5

- Logeerhuis bij ziekenhuisopname (100% van de

- Orthodontie (80% tot max € 500)

- Reiskosten ziekenbezoek aan meeverzekerde
kinderen (€ 0,32 per kilometer vanaf de 5e
opnamedag, tot max € 2.000 per jaar)
- Begeleiding en nazorg bij kanker (tot max
€ 1.000 per jaar)

Gezond worden

Uw werknemers hebben recht op deze extra

- Fysiotherapie (9 behandelingen)

vergoedingen bij het afsluiten van een a.s.r. zorg

- Hulp op maat van Doorgaandesk

verzekering. Uw bijdrage bedraagt € 7,50 voor de

- Extra zorg na ongeval (tot max € 5.000)

werknemers die hiervoor kiezen.

- Gezin en zekerheid:
- Vervangende mantelzorg (tot max € 2.700 per jaar)

Kiest u voor a.s.r. Vitality voor uw werknemers?

- Mantelzorgmakelaar (100%)

Dan betaalt u slechts €5 per werknemer per maand.

- Gezinshulp bij uitval partner (80% voor kinderen
t/m 12 jaar, tot max € 800 per jaar)
- Extra kinderopvang bij opname ouders (€ 25 per
dag voor kinderen t/m 12 jaar, tot max € 1.500
per jaar)

Met de Doorgaanverzekering krijgt u daarnaast tot 4%
premiekorting op de collectieve inkomensverzekering.
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Dekking aanvullende verzekering
Doorgaan Basis

Direct af te sluiten

Uw persoonlijke hulp bij a.s.r.
Met de Doorgaanverzekering krijgt u als werkgever

De Doorgaanverzekering kunt u het hele
jaar door afsluiten

en uw werknemers persoonlijke hulp van de

U kunt de Doorgaanverzekering direct afsluiten, dus

Doorgaanexpert. Direct te bereiken via de Door

u hoeft niet te wachten tot het eind van het jaar.

gaanapp en ook via Whatsapp op mobiel nummer:

De collectieve inkomensverzekering(en) gaan dan

(06) 51 19 08 29. Of telefonisch op: (030) 278 37 00.

direct in. U kunt dan ook direct gebruik maken van
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Doorgaanexpert5
Uw persoonlijke hulp bij a.s.r.
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Direct af te sluiten
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de Doorgaanexpert. De zorgverzekering gaat per
1 januari van het komende jaar in. Zodra twee
werknemers een zorgverzekering via het collectief

De Doorgaanverzekering kunt
u het hele jaar door afsluiten

afsluiten, verrekenen wij de premiekorting op uw
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Deze productbeschrijving is een
verkorte weergave van de polis voorwaarden. Als de productbeschrijving afwijkt
van de polisvoorwaarden, dan gelden de
polisvoorwaarden. Deze brochure vervangt de
voorgaande brochures en geldt vanaf 1 juli 2022.

inkomensverzekering(en).

Kijk voor meer informatie en de
polisvoorwaarden op
www.asr.nl/zakelijk/verzekeringen/doorgaanverzeke
ring-voor-werkgevers of neem contact op met uw
adviseur.

a.s.r.
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