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De Doorgaanverzekering
De Doorgaanverzekering
Extra dekkingen zoals gezinshulp en extra zorg na ongeval
Saskia Maas meldt zich vanuit het ziekenhuis in Frankrijk bij Doorgaanexpert
Linda Noordink. Ze heeft een ski-ongeluk gehad waarbij ze haar been
gebroken heeft. Saskia is alleenstaand en heeft een 3-jarig dochtertje.
Door de beenbreuk zal Saskia een aantal weken beperkt kunnen lopen.
Bij thuiskomst heeft Saskia hulp nodig bij de opvang en de verzorging van
haar dochtertje en eventueel in de huishouding. Doorgaanexpert Linda legt
uit welke vergoedingen hier voor zijn. Daarnaast heeft Saskia ook een vraag
over de vergoeding van vervoer. Ze kan in elk geval zes weken niet autorijden.
Als er vervoer naar haar werk geregeld kan worden, kan Saskia weer (deels)
aan het werk. Ook hiervoor kan Saskia een beroep doen op haar Doorgaanverzekering.
Linda gaat voor Saskia op zoek naar zorgaanbieders in de regio, thuiszorg,
huishoudelijke hulp en hulp bij de zorg voor het dochtertje van Saskia.
Omdat Saskia veel hulp van familie en vrienden krijgt, hoeft zij hier gelukkig
maar beperkt gebruik van te maken. Na zes weken kan het gips er eindelijk
af en kan Saskia weer helemaal zelf voor haar dochtertje zorgen.

Goed verzekerd met de Doorgaanverzekering
Doorgaanexpert

- 100% vergoeding

Gezinshulp 		

- 80% vergoeding, maximaal € 800 per jaar

Extra zorg na ongeval - maximaal € 5.000 voor vergoedingen die niet,
of niet volledig, worden vergoed vanuit de
basisverzekering
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De Doorgaanverzekering
Extra dekkingen zoals fysiotherapie

Goed verzekerd met de Doorgaanverzekering

Jan van Doorn, medewerker van transportbedrijf Van der Wal, helpt in het

Doorgaanexpert

- 100% vergoeding

weekend zijn zwager verhuizen. Tijdens de verhuizing vertilt Jan zich en gaat

Fysiotherapie		

- 100% vergoeding voor maximaal 9
behandelingen

door zijn rug. Hij meldt zich maandagochtend ziek. Bert van der Wal kan zijn
medewerker niet missen. Er staan de komende weken verschillende grote
klussen gepland en het inhuren van een vervanger kost hem veel extra geld.
Bert van der Wal neemt voor advies contact op met Doorgaanexpert
Wouter. Bert heeft gekozen voor de Doorgaanverzekering. Die zijn werknemers extra dekkingen biedt bij hun a.s.r. zorgverzekering. Fysiotherapie
maakt hier onderdeel van uit. Wouter regelt dezelfde dag nog een eerste
afspraak voor Jan bij een fysiotherapeut bij hem in de buurt. Dezelfde week
gaat Jan nog twee keer naar de fysiotherapeut. De behandelingen slaan
goed aan en op maandag meldt Jan zich weer op zijn werk, tot grote
opluchting van zijn werkgever. Omdat Jan vaker rugklachten heeft, regelt
Wouter ook nog een training tiltechniek voor hem. Zo kunnen rugklachten
hopelijk in de toekomst voorkomen worden.

Preventief advies

- In overleg
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Kent u de Doorgaanexpert al?
Zieke werknemers hebben impact op uw bedrijfsvoering en kosten. Vaak
kunt u in een vroeg stadium hulp krijgen van de Doorgaanexpert om uitval
te voorkomen. Bij zorgen over gezondheid en medewerkers en hun gezin
biedt en regelt de Doorgaanexpert hulp. Dan regelt de Doorgaanexpert
hulp. Denk aan arbeidsdeskundigen, medisch specialisten en andere
zorgverleners waarmee wij nauw samenwerken. De Doorgaanexpert beantwoordt vragen en regelt zaken rondom nota’s, declaraties of mutaties.
Wilt u contact met de Doorgaanexpert? Download dan de DoorgaanApp.

Hoe kan ik een Doorgaanverzekering afsluiten?
De Doorgaanverzekering van a.s.r. sluit u af bij een onafhankelijk verzekeringsadviseur. Die kan veel beter inschatten wat goed werkt voor uw bedrijf
en uw medewerkers. En dat vinden we bij a.s.r. belangrijk. Zo weet u tenminste zeker dat precies verzekerd is wat nodig is. Niets meer, niets minder.
Bovendien neemt uw adviseur veel administratieve zaken uit handen zodat
u en uw bedrijf kunnen blijven doorgaan.

Heeft u vragen?
Op www.asr.nl/contact stelt u eenvoudig 24/7 uw vraag via ‘Stel uw
vraag’. Of stuur ons een bericht via WhatsApp: 06 51 19 08 29 of
Facebook (Messenger).

Deze productbeschrijving is een verkorte weergave van de
polisvoorwaarden. Als de productbeschrijving afwijkt van de
polisvoorwaarden, dan gelden de polisvoorwaarden.
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