Beste GroentenFruit Huis leden,
Bent u al WGA Eigenrisicodrager of heeft u het WGA risico nog verzekerd bij het UWV? Zilveren Kruis
biedt leden van GroentenFruit Huis dan graag een quick scan van de WGA premie aan. Deze quick
scan is geheel vrijblijvend en zonder aanvullende kosten!
Bij het afsluiten van de WGA eigenrisicoverzekering profiteren leden van GroentenFruit Huis
daarnaast ook nog eens van een interessante korting op de premie van 5%.
Gratis quick scan WGA premie UWV
Betaalt u op dit moment nog premie voor de WGA en ZW aan het UWV? Wij maken dan graag een
gratis en vrijblijvende premiescan voor u. Om een volledig beeld te kunnen geven van de
mogelijkheden is het voor de eerste stap voldoende als u de brief Werkhervattingskas 2019 die medio
december 2018 door de belastingdienst is toegestuurd opstuurt naar: zorg.mkb@zilverenkruis.nl
onder vermelding van Gratis Quick Scan WGA leden GroentenFruit Huis.
Zie hieronder voor een voorbeeld van deze brief.

De brief bestaat uit meerdere pagina’s met uitleg en uitwerking. Het is belangrijk om al die pagina’s
door te sturen.
Gratis quick scan WGA premie Verzekeraar
Bent u al eigenrisicodrager en betaalt u daarvoor premie aan een verzeraar? Wij maken dan graag
een gratis en vrijblijvende premiescan voor u. Om een volledig beeld te kunnen geven van de
mogelijkheden is het voor de eerste stap voldoende als u het polisblad 2019 van uw huidige
verzekering dat medio december 2018 door uw verzekeraar is toegestuurd per e-mail opstuurt naar :
zorg.mkb@zilverenkruis.nl onder vermelding van Gratis Quick Scan WGA leden GroentenFruit Huis.
Overstappen is nu nóg makkelijker met onze Uitstapservice.
Wij regelen voor u de garantieverklaring. Ook zorgen wij voor de aanvragen van het
eigenrisicodragerschap Ziektewet en WGA bij de Belastingdienst. Dat bespaart u veel tijd en moeite.

WGA eigenrisicodrager worden of niet?
Deze beslisboom helpt u bij de keuze om WGA eigenrisicodrager te worden.

Bent u al eigenrisicodrager voor de WGA? En bent u hiervoor al verzekerd? Dan zeggen wij deze
verzekering bij uw huidige verzekeraar op.

U kunt heel eenvoudig een vrijblijvende offerte aanvragen
Wij berekenen de premie op basis van de opbouw van uw medewerkersbestand. Wij kijken hierbij niet
naar historische instroom in de WGA of lopende WGA uitkeringen.
Wilt u meer weten over onze WGA Eigenrisicoverzekering? Leest u dan onze
productkaart

Vraag het offerteaanvraagformulier WGA nu aan via mailadres zorg.mkb@zilverenkruis.nl
U hoeft dit formulier alleen in te vullen en samen met de beschikking Werkhervattingskas 2019 aan
ons terug te mailen. U ontvangt daarna van ons een vrijblijvende offerte.
Heeft u nog vragen?
Neem dan contact met ons op via telefoonnummer (071) 364 19 20 of via mail:
zorg.mkb@zilverenkruis.nl. Ook zijn er mogelijkheden voor een afspraak op locatie. Wilt u weten of dit
in uw situatie mogelijk is dan kunt u dit in het gesprek of in de e-mail aangeven.
Wij helpen u graag verder met uw vragen over de verzekeringen, de wet- en regelgeving en de
begeleiding van verzuimend personeel.
Hartelijke groet,
Zilveren Kruis | Zorg & Gezondheid
Team MKB

