Inkomen en zorg nu echt gecombineerd voor het MKB dankzij
Inzetbaar
Apeldoorn, 5 oktober 2017.
MKB werkgevers hebben moeite met de kosten van ziekteverzuim. Daarnaast hebben ze
geen inzicht in de door hun gesloten zorgverzekering, zodat niet bekend is welke reintegratiekosten al verzekerd zijn. Dit probleem wordt uit de wereld geholpen door Inzetbaar
in combinatie met EBEX- casemanagement. Een unieke combinatie van een
verzuimverzekering en een aanvullend werkgeverspakket met verzuimbegeleiding en
aanvullende zorgverzekering.
Inzetbaar, dat Aevitae en EBEX gezamenlijk aanbieden, is de meest complete
gezondheidsverzekering van Nederland. Het is de eerste gecombineerde inkomens- en
zorgverzekering met een samenhangend pakket aan diensten. Dit product is sinds 1
september ook met EBEX verzuimbegeleiding beschikbaar.
Inzetbaar is een verzuimverzekering inclusief verzuimbegeleiding, zorgbemiddeling en
bedrijfszorg voor de MKB-werkgever. Doordat veel preventieve en curatieve zorg al via de
werkgever is geregeld, kan de individuele medewerker bij Aevitae een zorgverzekering
afsluiten met extra korting. Daarmee is het ook een uniek product om in het MKB-segment
collectieve zorgverzekeringen te adviseren.
Partners van Aevitae
Volmachtbedrijf Aevitae onderscheidt zich in de verzekeringsmarkt met creatieve
maatwerkoplossingen. Met Inzetbaar bewijst Aevitae dat er toegevoegde waarde is te
creëren door verzekeringen en gezondheidsdiensten slim te combineren.
EBEX onderscheidt zich door hoogwaardig en kennisintensief casemanagement te
combineren met kennisdeling binnen hun eigen netwerk van aangesloten EBEX-adviseurs.
Deze EBEX- adviseurs voeren het risicomanagement voor de MKB-relaties. Naast Inzetbaar
kan EBEX casemanagement ook gecombineerd worden met nog 3 andere
verzuimvolmachten van Aevitae.
Inzetbaar biedt meer voor nagenoeg dezelfde premie
De gemiddelde premie voor een ‘gewone’ verzuimverzekering inclusief arbodienstverlening
schommelt tussen de 3% en 3,5% van de loonsom. Dat blijkt uit een onafhankelijk onderzoek
van Ape (november 2014) in opdracht van het ministerie van SZW.
Voor een vergelijkbaar percentage kan de MKB-werkgever ook Inzetbaar krijgen, met extra
vergoedingen voor zijn medewerkers, veel dienstverlening en aandacht voor de gezondheid
en inzetbaarheid van zijn personeel.
Inzetbaar in het kort:
1. Eén verzekering voor verzuimkosten, verzuimbegeleiding, zorgbemiddeling en
bedrijfszorg.
2. Ruime dekking voor fysiotherapie en arbeidsgerelateerde psychologie.

3. Ruime dekking voor gezondheid bevorderende activiteiten.
4. Eens per twee jaar een Preventief Medisch Onderzoek voor alle medewerkers.
5. Geen gedoe met rekeningen van zorgverleners. Aevitae betaalt de facturen.
Meer weten?
Op onze website www.aevitae.com vindt u een aparte brochure voor verzekeringsadviseurs
en voor werkgevers in het MKB. U kunt deze als PDF downloaden of aanvragen. Daarin
vindt u meer over de (gemaximeerde) vergoedingen en ook premievoorbeelden.
Daarnaast worden er in oktober en november kennismakingssessies gegeven over EBEX en
hun dienstverlening. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met EBEX, Frans van
Dillen op 055-5216793 of bezoek de website www.ebex.nl

