Verzekeringskaart mee naar het buitenland
Sinds 1-1-2006 is het ook in Nederland mogelijk een Europese gezondheidskaart oftewel een European Health Insurance Card (EHIC) aan te vragen.
De EHIC wordt in een aantal andere landen binnen de EEG al langer uitgegeven. Met de EHIC heeft u recht op noodzakelijke medische zorg tijdens
een tijdelijk verblijf in het buitenland. De EHIC is alleen geldig in landen die vallen
binnen de EEG (dit zijn de EU, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) en Zwitserland.
De EHIC vervangt het huidige E-111 formulier en heeft als doel de procedure m.b.t.
het verkrijgen van medische hulp voor Nederlandse verzekerden in het buitenland en
de afwikkeling rondom de verleende hulp voor buitenlandse zorgverleners te vergemakkelijken.
Elke burger die een basisverzekering heeft afgesloten en voor een tijdelijke periode
naar het buitenland gaat voor bijvoorbeeld vakantie of werk, kan kostenloos in aanmerking komen voor een EHIC. De EHIC is persoonsgebonden en dient daarom
voor elk gezinslid apart te worden aangevraagd. Via de website www.ehic.nl kunt u
snel en eenvoudig zelf uw EHIC aanvragen voor een groot aantal zorgverzekeraars.
De EHIC wordt binnen 4 werkdagen, nadat u de aanvraag heeft geplaatst bij u thuis
afgeleverd. Heeft u meer vragen over de EHIC kijkt u dan eens op de website van
EHIC of bel Groot Assurantiën 0224-296000.
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Uitlenen van je eigen auto
Als je een eigen auto hebt dan komt het wel eens voor dat een familielid, een kennis of een buur
vraagt of hij je auto mag gebruiken.Veel autobezitters stellen zich dan meegaand op en geven de
sleutels af. De knopjes en de toeters en bellen worden nog even uitgelegd en de auto is uitgeleend.
Maar wat is het gevaar hiervan. Als de lener het motorrijtuig later, netjes weer inlevert is er niets
aan de hand. Je hoopt misschien nog dat de tank vol is, maar je vriendendienst zit er weer op.
Het probleem komt als er schade aan de auto wordt gemaakt.
Het kan zijn dat de lener de auto heeft beschadigd. Erger wordt het als er schade is gemaakt met
een derde partij, waarbij de lener de schuldige is.
Velen van u denken dat de autobezitter niet aansprakelijk is en dat de lener voor de schade kan
opdraaien. Dit is een foute veronderstelling.
De eigenaar en verzekerde van de auto is de benadeelde. U dus! U neemt het risico dat er wat kan
gebeuren met de auto als u hem uitleent. De lener is niet verzekerd, omdat zijn aansprakelijkheid
verzekering motorrijtuigen uitsluit. Ook kunt u de schade niet verhalen op de lener.
Wees dus voorzichtig met het uitlenen van de auto of maak goede afspraken als u het motorrijtuig
uitleent aan een derde.
Indien u geen prijs stelt op meer informatie over onze producten en diensten, dan kunt u dit kosteloos schriftelijk melden aan Groot Assurantiën bv, Antwoordnummer 507, 1742 VB Schagen.
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Zoals altijd staat Groot Assurantiën
bv voor u klaar. Wij zijn u graag
van dienst bij vragen over
verzekeringen, hypotheken,
financieringen, beleggen, sparen
of pensioenen. Zie ook hiervoor
de antwoordkaart op de achterkant
van dit bulletin. Ook kunt u ons
bellen (0224) 296000.

Ik wil meer informatie over:
Pakket verzekering van Nationale Nederlanden
of ASR verzekeringen
Rechtsbijstand verzekering voor ondernemers

Stuur deze antwoordkaart in een
ongefrankeerde envelop naar:

WGA Eigenrisico verzekering
Verzekeringen van AnsvarIdea.
Ik wil graag mijn verzekeringspakket doornemen
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betrokken adviseurs

Nieuws van de verzekeringsmarkt
Voor u ligt weer een nieuwe editie van de nieuwsbrief van Groot Assurantiën. Vanuit de praktijk en aangeleverd door verzekeraars hebben wij, voor
u, weer een nieuwsbrief gemaakt waar interessante wetenswaardigheden
instaan.
Bijvoorbeeld het steeds meer verfijnen van pakketpolissen, waardoor dubbele verzekeringen niet meer mogelijk zijn. Ook besteden we aandacht aan een nieuwe
verzekeraar in de portefeuille van Groot Assurantiën. Dit is de duurzame, betrokken
en bewuste verzekeraar AnsvarIdea.
Voor bedrijven besteden we aandacht aan uittreden uit het UWV voor de WGAeigenrisicoverzekeringen. Op het eerste gezicht lijkt de besparing op een paar tientjes uit te komen, maar over de jaren heem kan het honderden en soms duizenden
euro’s schelen.
Maar ook rechtsbijstand verzekeringen voor bedrijven, die al beter en steeds meer
betrokken worden. DAS rechtsbijstand werkt nu met regio teams waar een ondernemer altijd terecht kan. Als uitbreiding heeft men bij de rechtsbijstand de incassodienst mogelijkheid.
Lees ook vooral de tips en waarschuwingen die wij voor u hebben.Veel vragen krijgen wij binnen van autoreparatie bedrijven. Uit de praktijk komt het uitlenen van
de auto aan een derde aan de orde.
Vergeet op vakantie niet de benodigde papieren mee te nemen. Ook hiervoor leest
u de informatie hoe te handelen.
Kortom vele interessante items voor een ieder. Doe er uw voordeel mee en Groot
Assurantiën staat altijd klaar om uw vragen te beantwoorden. Ook bij u thuis kunnen we uw vragen beantwoorden!

DAS lost op. Uw recht op recht, onze hulp

AnsvarIdéa; Duurzaam duurt het langst!
Soms komt het voor dat een nieuwe verzekeraar zich aandient. Dat is nu ook gebeurd. AnsvarIdéa heeft gevraagd of
Groot Assurantiën bv intermediair van AnsvarIdéa wil worden. Graag zijn wij op dat aanbod ingegaan. Wij hebben deze
verzekeraar toegevoegd, omdat het een heel betrokken verzekeraar is, die zich onderscheid als maatschappelijk betrokken
verzekeraar.
AnsvarIdéa bestaat ruim veertig jaar als verzekeringsmaatschappij in Nederland en staat bekend om de goede service en het persoonlijk contact en
dus ook om het maatschappelijk bewustzijn en ondersteuning van ideële
organisaties. Zo hebben zij recentelijk een stichting ondersteund die aan
schuldhulppreventie doet, maar ook een stichting die informatie verstrekt
op scholen over de gevaren van drank- en drugsmisbruik. Ook hebben zij
een steentje kunnen bijdragen aan de kinderboerderij in Schagen.
Wat AnsvarIdéa ook onderscheidt is het beleggingsbeleid. Hierin komt de
ideële doelstelling ook tot uiting. AnsvarIdéa zal o.a. geen verzekeringsgelden beleggen in projecten of bedrijven, die rechtstreeks of zijdelings

Ruitreparatie
Wie heeft ze nog niet gezien de ruitreparateurs die op parkeerterreinen staan van supermarkten of bouwmarkten. Er
zijn zelfs bedrijven voor ruitreparatie die naar je toekomen
wanneer je de auto nog amper geparkeerd heeft.
De reparateur vraagt of u misschien een pitje in uw ruit
heeft die zij wel kunnen repareren. Mooi, heel mooi, zelfs
fantastisch, want men vertelt u dat de verzekering het betaald. U hoeft alleen uw groene kaart te laten zien en de
reparatie kan beginnen.
Voordat u terug bent gekomen van uw boodschappen
doen is de ruit gemaakt en kunt u met een prachtige ruit
weer huiswaarts keren.
Natuurlijk nog even tekenen voor de verzekering en argeloos zet u een handtekening. En daar kan de ellende
beginnen.

betrokken zijn bij alcohol-, tabak- of bewapeningsproductie of zich bezig
houden met milieuonvriendelijke activiteiten.
AnsvarIdéa is een schadeverzekeringsmaatschappij die de nadruk legt op
een mensgerichte aanpak en uitstekende voorwaarden. Zij willen graag op
langere termijn met mensen zaken doen of te wel duurzaam zaken doen.
Dit principe ziet u ook terug bij Groot Assurantiën. Een betrokken tussenpersoon met kennis van zaken.
Onder duurzaam verstaan wij o.a.:
• Goede bereikbaarheid;
• Een luisterend oor;
• Weten waar we het over hebben (deskundigheid);
• Uitstekende schadeafhandeling (u staat er bij een schade niet alleen
voor);
• Verder kijken dan onze neus lang is (op langere termijn met u zaken
doen).
Maar ook qua premie zijn ze concurrerend. Zo kunnen zij u al, in een
pakket polis, een aansprakelijkheidverzekering met een gezinsrechtsbijstand
bieden voor e 70,= per jaar.

Want deze ruitreparatiebedrijven hebben niet altijd een
contract met uw verzekeraar. Op uw groene kaart staan
de bedrijven die tegen gereduceerde tarieven uw ruit
kunnen maken. Bij enkele verzekeraars kunt u, als u de
schade onder de dekking van de polis wilt laten vallen, alleen maar terecht bij de bedrijven die op de groene kaart
staan. Als u tekent voor de ruitreparatie, dan tekent u er
ook voor om de nota zelf te betalen als de verzekeraar
niet vergoed. Na verloop van tijd krijgt u dan een acceptgiro thuis gestuurd.
Ook is het zo dat de schade alleen in aanmerking voor
vergoeding komt als u wa/beperkt casco of wa/casco verzekerd bent.
Het advies van Groot Assurantiën is: laat uw ruit alleen
repareren of vervangen door die bedrijven die op de
groene kaart staan (minder eigenrisico) of informatie te
vragen bij uw eigen vertrouwde garagebedrijf waar u ook
al komt voor het onderhoud van uw auto.

Wat betekent dit voor u?
De WGA Eigen risicoverzekering verzekert de wettelijke uitkeringsverplichting van de werkgever, indien u hebt gekozen zelf het risico te dragen
voor de WGA-uitkeringen van de eerste 10 jaar.
Indien een van uw (ex)werknemers recht heeft op een WGA-uitkering,
betaalt het UWV de uitkering aan die werknemer. Het UWV berekent
vervolgens hoeveel uitkering u moet betalen en stuurt u een rekening voor
dat deel. Deze rekening kunt u dan naar uw verzekeraar sturen. Na tien jaar
neemt het UWV het betalen van de uitkering van u over.
U kunt de WGA Eigen risicoverzekering om de drie jaar stoppen. U moet
de verzekering dan twee maanden van tevoren stop zetten.
Wat is gedekt?
• De WGA uitkeringen aan uw werknemers, gedurende tien jaar.
• De premies van de werknemersverzekeringen.
• De premies van de zorgverzekeringswet.
• Ondersteuning bij re-integratie van zieke werknemers.
Wat kost het?
Heeft u een bijvoorbeeld een verzuimverzekering of WIA verzekering bij
ASR Verzekeringen? Dan betaalt u slechts 0,24% van de loonsom inclusief

werkgeverslasten als premie (als u geen lopende ziektegevallen heeft van
voor 1 januari 2010). De minimumpremie van het UWV ligt in dat geval
voor kleine werkgevers op 0,59%.
Voorbeeld premievergelijking:
Loonsom
Jaarlijkse premie UWV
		
220.000
minimaal 1140 euro

Met de meest uitgebreide rechtsbijstandverzekering
DAS RechtsPartner biedt DAS u bescherming tegen juridische risico’s,
incassospecialisten in de buurt én een eigen team bedrijfsjuristen dat u
altijd kunt bellen voor advies en ondersteuning.
Tot en met 31 augustus 2010 kunt u DAS RechtsPartner afsluiten tegen
een gunstig actietarief.
Maak nu kennis met uw jurist
Sluit vóór 1 september 2010 DAS RechtsPartner voor het mkb af en profiteer van het voordelige actietarief dat voor drie jaar vaststaat.
.
Uw eigen juridisch adviesteam
Uw eigen team bedrijfsjuristen staat klaar voor advies en ondersteuning
in juridische kwesties. Zijn er problemen met een arbeidscontract? Heeft
u vragen over nieuwe wet- of regelgeving? Is er een geschil met een leverancier? Uw bedrijfsjuristen van DAS helpen u verder. U heeft uw eigen
aanspreekpunt bij u in de buurt, dat uw bedrijf kent en vertrouwd is met
uw branche en de regio. Dat praat wel zo gemakkelijk!

Jaarlijkse premie inclusief
ASR Verzekeringen werkgeverslasten
528 euro

Bij een loonsom van 220.000 euro kan dit premieverschil zomaar oplopen
tot 650 euro per jaar. Een aanzienlijk bedrag dat u als werkgever.
Wat zijn de voordelen?
In 2009 zijn de premies van het UWV fors gestegen, vooral voor kleinere
werkgevers. Dat maakt de WGA Eigen risicoverzekering een extra voordelig alternatief.
• loondoorbetaling en arbeidsongeschiktheid.
• Lagere WGA-premie dan bij het UWV.
• Stabiele premie: geen directe premieverhoging bij arbeidsongeschikte
werknemers.
• Optimale re-integratie: intensieve professionele begeleiding van zieke
werknemers.
• Uitlooprisico meeverzekerd: besluit u na de contractperiode terug te keren naar het UWV, dan zijn de lopende uitkeringen voor rekening van
de verzekeraar .
• Inlooprisico gedekt: werknemers die na 1 januari 2010 ziek worden, vallen onder de dekking van de verzekering (die wordt afgesloten per 1 juli
2010).
• Overzicht en gemak: één digitaal loket voor alles rondom

Waarvoor bent u verzekerd met DAS RechtsPartner?
Juridisch advies
• Uw eigen adviesteam voor persoonlijk juridisch advies en ondersteuning
• Onbeperkt bellen met de bedrijfsjuristen van DAS voor advies over de
meest uiteenlopende kwesties
Juridische ondersteuning bij geschillen rond:
• Personeel en sociale wetgeving
• Verhaal van letsel- en materiële schade
• Aanneemovereenkomsten
• Koop, huur en onderhoud bedrijfsruimte
• Gedeeltelijke (onder)verhuur (tot max. 50%) van uw eigen bedrijfsruimte
• Geschillen met de overheid
• Milieuzaken
• Verweer in aansprakelijkheidskwesties als aanvulling op uw bedrijfs- of
beroepsaansprakelijkheidsverzekering
• Leveren van goederen en diensten
• Inkoop van goederen en diensten voor het eigen bedrijf (zoals bedrijfsen kantoorinventaris, computers, schoonmaakbedrijf)
• Inkoop van goederen en diensten voor het productieproces
• (Bedrijfs)motorrijtuigen
• Verhuurd onroerend goed
• Privé-zaken voor u en uw gezin

Juridische ondersteuning
Ontstaat er tóch een juridisch geschil, dan gaan uw bedrijfsjuristen van
DAS direct voor u aan de slag. Met DAS RechtsPartner bent u verzekerd
van juridische ondersteuning bij geschillen rond onder andere personeel
en sociale wetgeving, uw bedrijfspand, aanneemovereenkomsten, de verkoop van goederen en diensten, milieuzaken en de inkoop en opslag van
handelsgoederen. Een volledig overzicht vindt u op de achterkant.

Aanvullende service
• Aanvullende juridische service, waaronder het opstellen van voorwaarden en overeenkomsten, tegen gereduceerd tarief van e 135,= per uur

Incasso met zorg

Waar bent u verzekerd?
• Benelux en Duitsland
• Incasso en onroerende zaken in Nederland
• Onrechtmatige daad en strafzaak in Europa en landen rond Middellandse Zee
• Minimumschadebedrag e 400
• Maximale vergoeding externe kosten e 50.000
• Eigen risico advocaatkosten Geen

DAS RechtsPartner neemt u uw incassozaken volledig uit handen. Als uw
klant niet betaalt, draagt u de vordering aan ons over.
Onze incassospecialisten bij u in de buurt nemen het proces over. Snel,
met zorg en resultaatgericht. Zo nodig dagvaarden zij uw klant en kunnen zij voor u procederen. Zonder extra kosten, want ook daarvoor bent
u verzekerd. Onze incassoservice is op no cure no pay-basis.

WGA Eigen Risicoverzekering
Wat is het?
Als werkgever bent u gedurende tien jaar wettelijk verantwoordelijk voor
de WGA-uitkering van uw gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers.
Dit risico is standaard verzekerd bij de overheid. Hiervoor betaalt u premie aan het UWV. U kunt er echter ook voor kiezen ‘eigenrisicodrager
WGA’ te worden en dit risico onder te brengen bij een verzekeraar. Groot
Assurantiën kan u hiervoor de voordelige WGA Eigen risicoverzekering
aanbieden.

We kennen het allemaal; onschuldige ergernissen, incidenten
of geschillen die uitgroeien tot kleine rampen. Iedereen die een
eigen bedrijf runt, komt weleens in een situatie waarin hij
niet terecht wil komen. DAS heeft het antwoord op alles wat
u ongevraagd op uw bord krijgt.

Actietarief
Ervaar nu het gemak en de juridische zekerheid van DAS RechtsPartner.
Tot en met 31 augustus 2010 geldt voor deze complete rechtsbijstandverzekering een aantrekkelijk actietarief. De contractperiode van deze verzekering is drie jaar. Gedurende deze periode wordt het lage actietarief
niet verhoogd.
De premie wijzigt alleen als er tussentijds veranderingen zijn in de samenstelling van uw bedrijf.

IncassoService
• Uw incassozaken volledig uit handen
• No cure, no pay incassoservice

Deze tekst is informatief. U kunt er derhalve geen rechten aan ontlenen.

Pakketverzekering in een nieuw jasje
Vele verzekeraars richten zich heden ten dage op pakketverzekeringen. Diverse verzekeringen in een pakket bij één
verzekeraar. Dit geeft vaak een goed overzicht wat men aan
verzekeringen heeft lopen. Ook is het bijvoorbeeld goed (als
het kan) om de inboedel- en opstalverzekering bij één verzekeraar onder te brengen. Dit om discussie te vermijden, bij
schade, tussen twee verzekeraars.
Als u op dit moment losse verzekeringen van één verzekeraar nog niet in
een pakket heeft lopen, dan kunt u dit makkelijk omzetten naar een pakketverzekering. Hiervoor kunt u Groot Assurantiën bellen of mailen en
wij maken het direct voor u voor elkaar. Als het meezit krijgt u ook nog
korting omdat u de verzekeringen in een pakket onderbrengt.

Nationale Nederlanden en ASR verzekeringen gaan nog weer een stap
verder. Zij willen graag bestaande pakketten en losse polissen in een nieuw
soort pakket onderbrengen. Hiervan kunt u profiteren door uw huidige
verzekering om te zetten naar het nieuwe pakket waardoor u minder
premie hoeft te betalen. Als u wilt weten of u hiervoor ook in aanmerking
komt, maak dan een afspraak met Groot Assurantiën.
Ook kunt u uw pakket uitbreiden met een All In dekking. Dit is een dekking tegen alle van buitenkomende onheilen. Te vergelijken met een All
risk (casco) verzekering bij een auto.Tevens kunt u een buitenhuisdekking
krijgen voor uw kostbare goederen.
ASR verzekeringen garandeert met hun verzekeringpakket “Multizeker”
dat zij de beste voorwaarden hebben voor vergelijkbare verzekeringen dan
een andere Nederlandse verzekeraar.
Graag maakt Groot Assurantiën een vergelijking voor u. Bel ons of kom
bij ons op Noord 80 te Schagen.

