
Getting you there. Fortis ASR
Particulieren en bedrijven vinden bij Fortis ASR een compleet assortiment aan verzekeringen en financiële producten. Net 
als haar moederbedrijf Fortis, bouwt Fortis ASR voort op een lange traditie in verzekeren en bankieren. Dat biedt klanten 
de zekerheid dat zij kunnen rekenen op een vertrouwde partner met kennis van zaken. Fortis ASR werkt intensief samen 
met onafhankelijke intermediairs en ondersteunt ze met specialistische informatie, handige software en passende 
oplossingen. Die samenwerking levert tevreden klanten op. De klant krijgt een uitstekende service en kan kiezen uit 
de beste producten die passen bij zijn persoonlijke situatie. En dat is wat telt. 

Fortis ASR
Archimedeslaan 10
3584 BA Utrecht

www.fortisasr.nl52
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Beperk schade bij verzuim
Een gezond bedrijf bij ziekteverzuim 

Fortis ASR Schadeverzekering N.V., KvK Utrecht 30031823, 
heeft een vergunning van de Nederlandsche Bank N.V. tot 
het uitoefenen van het verzekeringsbedrijf en is opgenomen 
in het register van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) 
onder nummer 12000478. Zij kan optreden als aanbieder 
van schadeverzekeringen. Voor de klachtenprocedure van 
Fortis ASR kunt u kijken op www.fortisasr.nl bij ’contact’.



Houd uw organisatie gezond

Als werkgever kunt u te maken krijgen met ziekteverzuim en dat heeft 
vervelende consequenties. U mist niet alleen een arbeidskracht, maar u krijgt 
ook met extra werk en uitgaven te maken. Denk aan de wettelijke verplichting 
om het loon van een zieke werknemer gedeeltelijk door te betalen. Daarnaast 
moet u ervoor zorgen dat de zieke werknemer weer snel aan de slag gaat.   
De Ziekengeldverzekering van Fortis ASR helpt u aan die verplichtingen te 
voldoen. Van preventie- en re-integratieondersteuning, professionele arbo-
ondersteuning tot vergoeding van doorbetaald loon tijdens ziekte: u krijgt     
via één aanspreekpunt volop ondersteuning bij ziekteverzuim.
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Voordelen van de Fortis ASR Ziekengeldverzekering
• Bonus-malusregeling met premiekorting
• Inzet van casemanagement, dus altijd voldoen

aan de wettelijke verplichtingen
• Deskundige arbo-ondersteuning inbegrepen
• Lager ziekteverzuim dankzij gerichte ondersteuning
• Gemakkelijk doorgeven van meldingen, wijzigingen

en claims via internet

Loondoorbetalingsplicht
Hebt u te maken met ziekteverzuim onder uw medewerkers? 
Dan geldt voor u een loondoorbetalingsplicht. U moet in de 
eerste twee jaar ten minste 70% van het salaris doorbetalen.
En in veel CAO’s geldt zelfs een volledige doorbetaling van het
loon in het eerste jaar. Daarnaast verplicht de Wet verbetering 
poortwachter u en de zieke medewerkers acties te onder-
nemen om snel tot werkhervatting te komen. Met Fortis ASR 
verzuimt u uw plichten niet.

Wat kost een zieke werknemer?
Wordt een medewerker in uw organisatie ziek, dan heeft dat 
grote financiële gevolgen. Denk aan de directe kosten van het 
doorbetalen van zijn salaris. Verdient hij € 30.000 per jaar? 
Dan betaalt u afhankelijk van de afspraken, het eerste jaar dat 
volledige bedrag door. Maar houd ook rekening met indirecte
kosten, zoals het inhuren van een vervangende kracht, over-
werk en productiviteits- en omzetverlies. In dit geval komt dat 
al snel neer op zo’n € 67.000 totaal. Is de werknemer ook 
het tweede jaar ziek? Dan moet u nog 70% van het loon 

 doorbetalen: € 21.000. Samen met de indirecte kosten van 
€ 37.000 bent u dat jaar € 58.000 kwijt. Voor een medewerker 
die € 30.000 verdient, kunnen de kosten in twee jaar dus 
oplopen tot € 125.000.

Verzuim aanpakken met Fortis ASR
De financiële risico’s van verzuim komen steeds meer bij werk-
gevers te liggen. Zo geldt voor u meer dan ooit: ‘voorkomen is 
beter dan genezen’. Vandaar dat de Fortis ASR Ziekengeld-
verzekering u ondersteunt bij het voorkomen en verminderen
van verzuim door middel van een goed preventiebeleid. En 
mocht er onverhoopt toch sprake zijn van verzuim, dan staat 
Fortis ASR u bij met een proactieve re-integratiebegeleiding.
Zo kan uw zieke werknemer weer snel in het arbeidsproces
terugkeren. 

Dekking afgestemd op bedrijfsgrootte
De Ziekengeldverzekering dekt het financiële risico af wanneer 
één van uw medewerkers uitvalt door ziekte. U kunt kiezen uit 
twee varianten:
• Conventioneel – voor kleine en middelgrote bedrijven
• StopLoss – voor (grote) ondernemingen vanaf 30 

medewerkers

Conventionele dekking
Hebt u een kleine of middelgrote onderneming? Kies dan voor 
een Conventionele dekking. Deze zorgt ervoor dat u bij ziekte 
snel een uitkering ontvangt. Dat voorkomt financiële onzeker-
heid. De Ziekengeldverzekering past u aan op de specifieke 
situatie van uw bedrijf. Vindt u het bijvoorbeeld belangrijk om 

zieke medewerkers het eerste jaar volledig uit te betalen? 
Of laten de financiën dat niet toe? Binnen de Conventionele 
dekking hebt u verschillende opties:
• Omvang van de dekking:
 - Variërend van 70% tot 100% van het loon in het eerste jaar

- 70% van het loon in het tweede jaar
 - Optie om het loonbedrag met maximaal 25% 

   werkgeverslasten te verhogen
• Eigen risico: betaal zelf het loon door over de eerste 
 2, 4, 6, 13, 26 of 52 weken

StopLoss-dekking
Ondernemers met 30 of meer medewerkers kiezen vaak 
voor een StopLoss-dekking. Hiermee worden uitschieters in 
de kosten van ziekteverzuim vergoed door Fortis ASR. U kiest 
zelf welk deel van de verzuimkosten u voor uw eigen risico wilt

Met de beschreven diensten profiteert u als 
werkgever altijd van de volgende voordelen:
• U voldoet altijd aan de eisen die de Wet Verbetering

Poortwachter aan u stelt
• U hebt slechts één loket voor alle ziek- en

herstelmeldingen: Fortis ASR
• U doet de meldingen binnen drie dagen heel 

eenvoudig via het internetloket Contractmanager: 
www.contractmanager.fortisasr.nl

• U hebt slechts één aanspreekpunt voor zowel uw
Ziekengeldverzekering als uw arbo-ondersteuning:
Fortis ASR

• U bent extra voordelig uit: de kosten voor de Service-
module arbo-zorg bedragen slechts € 75 per werknemer 
per jaar

• Fortis ASR kan meebetalen aan een spoedoproep 
of vervroegde oproep vóór de zesde week, bij de 
arbodienst. In overleg met de afdeling Fortis ASR 
Verzuimmanagement kunt u een vergoeding aanvragen.

• Fortis ASR kan meebetalen aan de kosten van inter-
venties als uw medewerker daardoor sneller kan terug-
keren op zijn werk. Deze vergoeding kan variëren van 

 een bijdrage van 50%, oplopend tot 80%.
• Indien nodig stelt Fortis ASR geheel kosteloos 

een casemanager voor u aan
• U kunt vertrouwen op deskundige ondersteuning
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nemen, het zogenaamde eigen behoud. Hebt u in een bepaald 
jaar meer ziekengeld betaald dan het eigen behoud, dan keert 
Fortis ASR het verschil uit. De vergoeding bedraagt standaard 
maximaal 2,5 keer het eigen behoud. Tegen een meerpremie 
is de vergoeding ongemaximeerd.

Wat kunt u nog meer verwachten van de 
StopLoss-dekking?
• Eenvoud en gemak:

U stuurt slechts één keer gegevens door naar Fortis ASR en 
u bent het hele jaar door verzekerd van een goede dekking.

• Variabele premie:
De hoogte van uw premie is afhankelijk van het dekkings-
percentage van het door te betalen loon in het eerste jaar 
(en eventueel het tweede jaar) van ziekte. Dat is minimaal

 70% en maximaal 125% in het eerste jaar. In het tweede 
jaar geldt altijd een dekkingspercentage van 70%. Verder 
geldt: hoe hoger het eigen behoud, hoe lager de premie.

• Vergoeding bij situationele arbeidsongeschiktheid.
U krijgt ook vergoedingen voor verzuim als gevolg van 
arbeidsconflicten. 

• Vergoeding bij te verhalen schade:
Schade die u op een derde kunt verhalen, krijgt u ook 
vergoed. U hoeft dus niet eerst tijd en geld te steken in 
een juridische procedure om financiële zekerheid te krijgen.

Fortis ASR Verzuimmanagement
Met de Ziekengeldverzekering staan de diensten van de 
afdeling Verzuimmanagement van Fortis ASR u gratis ter 
beschikking. Met Fortis ASR Verzuimmanagement profiteert 
u kosteloos van onder andere de volgende diensten:
• Advies bij vragen over verzuim, preventie en reïntegratie
• Bewaking van alle ziekmeldingen die langer duren 

dan zes weken
• Informatie over re-integratiebedrijven op het gebied van 

fysieke en psychische klachten, mediation en bemiddeling 
naar ander werk

U kunt Fortis ASR Verzuimmanagement bereiken via telefoon-
nummers (010) 401 79 58 of (030) 257 86 28. In geval van 
dreigend langdurig verzuim regelt en coördineert de afdeling 
Verzuimmanagement voor u (indien nodig) kosteloos het case-
management. Met de Ziekengeldverzekering en servicemodule 
arbo-zorg van Fortis ASR doet u dus eenvoudig zaken met één 
partij die alles rondom verzuim van uw medewerkers regelt.

Fortis ASR Servicemodule arbo-zorg
Fortis ASR maakt het u als werkgever graag makkelijk.
Daarom kunt u de Ziekengeldverzekering uitbreiden met de 
Fortis ASR Servicemodule arbo-zorg. Een module die naadloos 
aansluit op de verzuimmanagementdiensten die Fortis ASR 
gratis bij haar Ziekengeldverzekering aanbiedt. De Service-
module arbo-zorg vertaalt de uitgangspunten van de Wet 
Verbetering Poortwachter naar een gemaksproduct met 
een goede prijs-kwaliteitverhouding. Voor deze service-
module werkt Fortis ASR samen met Arboduo, een landelijk 
opererende, gecertificeerde Arbodienstverlener. In combinatie 
met de diensten van Fortis ASR Verzuimmanagement betekent 
dit bovendien dat arbeidsongeschikte medewerkers optimaal 
worden begeleid in de terugkeer tot het werk. De verzuimduur
wordt hierdoor aanzienlijk verkort. Dit is niet alleen prettig
voor uw medewerkers, maar het levert u als werkgever
tevens fors financieel voordeel op.

Fortis ASR Contractmanager
Wilt u een ziek- of hersteldmelding doorgeven? Of de verzuim-
geschiedenis van een medewerker bekijken? Regel het snel 
en eenvoudig met Fortis ASR Contractmanager. U logt in via 
internet en hebt direct toegang tot uw ziekengeldcontract (en). 
Alle deelnemersgegevens staan daar helder en toegankelijk 
gepresenteerd. Wilt u gegevens wijzigen? Dat kan recht-
streeks, snel en efficiënt, met een paar handelingen op uw pc. 
U kunt dit ook overlaten aan uw adviseur of uw administratie-
kantoor. Kortom, Contractmanager is gebruiksvriendelijk. En 
het kost u niets. 
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Extra voordelen
Wanneer u voor een Conventionele dekking kiest, 
profiteert u van veel voordelen:
• U ontvangt uw schade-uitkering maandelijks achteraf.
• U krijgt schade-uitkering bij verzuim als gevolg van een 

arbeidsconflict.
• U krijgt schade vergoed die u op een derde kunt 

verhalen. U hoeft dus geen kostbare en tijdrovende 
juridische procedure af te ronden voordat u uw geld 
ontvangt. In december zijn de premies bekend voor 
het daaropvolgende jaar en die blijven ongewijzigd. 
U hoeft geen naverrekeningen te verwachten.

• Lage premies dankzij de unieke Fortis ASR 
bonusmalusregeling.

• U hebt weinig administratief werk dankzij 
Fortis ASR  Contractmanager.

• U krijgt professionele arbo-ondersteuning.
• U krijgt automatisch bericht wanneer u in actie 

moet komen in het kader van de Wet verbetering 
poortwachter.

• U besteedt wachtlijst- en conflictbemiddeling uit aan 
Fortis ASR.

• U krijgt een vergoeding tot maximaal 80%  
van de reïntegratiekosten.

• U krijgt tegen een vaste lage premie ondersteuning 
van DAS Rechtsbijstand.

Met de Servicemodule arbo-zorg profiteert 
u van de volgende diensten:
• Spreekuren bij de bedrijfsarts in week 6. De frequentie
 bedraagt gemiddeld 1 maal per 6 weken 
• Het opstellen van de probleemanalyse in week 6
• Meldingen aan het UWV
• De voortgangsevaluatie in week 48
• De herbeoordeling in week 86
• Dossiervorming ten behoeve van de WIA-aanvraag
• Het arbeidsomstandigheden-spreekuur
• Advies en ondersteuning bij het opstellen van het plan

van aanpak
• Indien nodig: een casemanager
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StopLoss-dekking
Ondernemers met 30 of meer medewerkers kiezen vaak 
voor een StopLoss-dekking. Hiermee worden uitschieters in 
de kosten van ziekteverzuim vergoed door Fortis ASR. U kiest 
zelf welk deel van de verzuimkosten u voor uw eigen risico wilt

Met de beschreven diensten profiteert u als 
werkgever altijd van de volgende voordelen:
• U voldoet altijd aan de eisen die de Wet Verbetering

Poortwachter aan u stelt
• U hebt slechts één loket voor alle ziek- en
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• U doet de meldingen binnen drie dagen heel 

eenvoudig via het internetloket Contractmanager: 
www.contractmanager.fortisasr.nl
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venties als uw medewerker daardoor sneller kan terug-
keren op zijn werk. Deze vergoeding kan variëren van 
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• Indien nodig stelt Fortis ASR geheel kosteloos 

een casemanager voor u aan
• U kunt vertrouwen op deskundige ondersteuning
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module arbo-zorg vertaalt de uitgangspunten van de Wet 
Verbetering Poortwachter naar een gemaksproduct met 
een goede prijs-kwaliteitverhouding. Voor deze service-
module werkt Fortis ASR samen met Arboduo, een landelijk 
opererende, gecertificeerde Arbodienstverlener. In combinatie 
met de diensten van Fortis ASR Verzuimmanagement betekent 
dit bovendien dat arbeidsongeschikte medewerkers optimaal 
worden begeleid in de terugkeer tot het werk. De verzuimduur
wordt hierdoor aanzienlijk verkort. Dit is niet alleen prettig
voor uw medewerkers, maar het levert u als werkgever
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Wilt u een ziek- of hersteldmelding doorgeven? Of de verzuim-
geschiedenis van een medewerker bekijken? Regel het snel 
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Alle deelnemersgegevens staan daar helder en toegankelijk 
gepresenteerd. Wilt u gegevens wijzigen? Dat kan recht-
streeks, snel en efficiënt, met een paar handelingen op uw pc. 
U kunt dit ook overlaten aan uw adviseur of uw administratie-
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• Het arbeidsomstandigheden-spreekuur
• Advies en ondersteuning bij het opstellen van het plan

van aanpak
• Indien nodig: een casemanager



Houd uw organisatie gezond

Als werkgever kunt u te maken krijgen met ziekteverzuim en dat heeft 
vervelende consequenties. U mist niet alleen een arbeidskracht, maar u krijgt 
ook met extra werk en uitgaven te maken. Denk aan de wettelijke verplichting 
om het loon van een zieke werknemer gedeeltelijk door te betalen. Daarnaast 
moet u ervoor zorgen dat de zieke werknemer weer snel aan de slag gaat.   
De Ziekengeldverzekering van Fortis ASR helpt u aan die verplichtingen te 
voldoen. Van preventie- en re-integratieondersteuning, professionele arbo-
ondersteuning tot vergoeding van doorbetaald loon tijdens ziekte: u krijgt     
via één aanspreekpunt volop ondersteuning bij ziekteverzuim.
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Voordelen van de Fortis ASR Ziekengeldverzekering
• Bonus-malusregeling met premiekorting
• Inzet van casemanagement, dus altijd voldoen

aan de wettelijke verplichtingen
• Deskundige arbo-ondersteuning inbegrepen
• Lager ziekteverzuim dankzij gerichte ondersteuning
• Gemakkelijk doorgeven van meldingen, wijzigingen

en claims via internet

Loondoorbetalingsplicht
Hebt u te maken met ziekteverzuim onder uw medewerkers? 
Dan geldt voor u een loondoorbetalingsplicht. U moet in de 
eerste twee jaar ten minste 70% van het salaris doorbetalen.
En in veel CAO’s geldt zelfs een volledige doorbetaling van het
loon in het eerste jaar. Daarnaast verplicht de Wet verbetering 
poortwachter u en de zieke medewerkers acties te onder-
nemen om snel tot werkhervatting te komen. Met Fortis ASR 
verzuimt u uw plichten niet.

Wat kost een zieke werknemer?
Wordt een medewerker in uw organisatie ziek, dan heeft dat 
grote financiële gevolgen. Denk aan de directe kosten van het 
doorbetalen van zijn salaris. Verdient hij € 30.000 per jaar? 
Dan betaalt u afhankelijk van de afspraken, het eerste jaar dat 
volledige bedrag door. Maar houd ook rekening met indirecte
kosten, zoals het inhuren van een vervangende kracht, over-
werk en productiviteits- en omzetverlies. In dit geval komt dat 
al snel neer op zo’n € 67.000 totaal. Is de werknemer ook 
het tweede jaar ziek? Dan moet u nog 70% van het loon 

 doorbetalen: € 21.000. Samen met de indirecte kosten van 
€ 37.000 bent u dat jaar € 58.000 kwijt. Voor een medewerker 
die € 30.000 verdient, kunnen de kosten in twee jaar dus 
oplopen tot € 125.000.

Verzuim aanpakken met Fortis ASR
De financiële risico’s van verzuim komen steeds meer bij werk-
gevers te liggen. Zo geldt voor u meer dan ooit: ‘voorkomen is 
beter dan genezen’. Vandaar dat de Fortis ASR Ziekengeld-
verzekering u ondersteunt bij het voorkomen en verminderen
van verzuim door middel van een goed preventiebeleid. En 
mocht er onverhoopt toch sprake zijn van verzuim, dan staat 
Fortis ASR u bij met een proactieve re-integratiebegeleiding.
Zo kan uw zieke werknemer weer snel in het arbeidsproces
terugkeren. 

Dekking afgestemd op bedrijfsgrootte
De Ziekengeldverzekering dekt het financiële risico af wanneer 
één van uw medewerkers uitvalt door ziekte. U kunt kiezen uit 
twee varianten:
• Conventioneel – voor kleine en middelgrote bedrijven
• StopLoss – voor (grote) ondernemingen vanaf 30 

medewerkers

Conventionele dekking
Hebt u een kleine of middelgrote onderneming? Kies dan voor 
een Conventionele dekking. Deze zorgt ervoor dat u bij ziekte 
snel een uitkering ontvangt. Dat voorkomt financiële onzeker-
heid. De Ziekengeldverzekering past u aan op de specifieke 
situatie van uw bedrijf. Vindt u het bijvoorbeeld belangrijk om 

zieke medewerkers het eerste jaar volledig uit te betalen? 
Of laten de financiën dat niet toe? Binnen de Conventionele 
dekking hebt u verschillende opties:
• Omvang van de dekking:
 - Variërend van 70% tot 100% van het loon in het eerste jaar

- 70% van het loon in het tweede jaar
 - Optie om het loonbedrag met maximaal 25% 

   werkgeverslasten te verhogen
• Eigen risico: betaal zelf het loon door over de eerste 
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StopLoss-dekking
Ondernemers met 30 of meer medewerkers kiezen vaak 
voor een StopLoss-dekking. Hiermee worden uitschieters in 
de kosten van ziekteverzuim vergoed door Fortis ASR. U kiest 
zelf welk deel van de verzuimkosten u voor uw eigen risico wilt

Met de beschreven diensten profiteert u als 
werkgever altijd van de volgende voordelen:
• U voldoet altijd aan de eisen die de Wet Verbetering

Poortwachter aan u stelt
• U hebt slechts één loket voor alle ziek- en

herstelmeldingen: Fortis ASR
• U doet de meldingen binnen drie dagen heel 

eenvoudig via het internetloket Contractmanager: 
www.contractmanager.fortisasr.nl

• U hebt slechts één aanspreekpunt voor zowel uw
Ziekengeldverzekering als uw arbo-ondersteuning:
Fortis ASR

• U bent extra voordelig uit: de kosten voor de Service-
module arbo-zorg bedragen slechts € 75 per werknemer 
per jaar

• Fortis ASR kan meebetalen aan een spoedoproep 
of vervroegde oproep vóór de zesde week, bij de 
arbodienst. In overleg met de afdeling Fortis ASR 
Verzuimmanagement kunt u een vergoeding aanvragen.

• Fortis ASR kan meebetalen aan de kosten van inter-
venties als uw medewerker daardoor sneller kan terug-
keren op zijn werk. Deze vergoeding kan variëren van 

 een bijdrage van 50%, oplopend tot 80%.
• Indien nodig stelt Fortis ASR geheel kosteloos 

een casemanager voor u aan
• U kunt vertrouwen op deskundige ondersteuning

4

nemen, het zogenaamde eigen behoud. Hebt u in een bepaald 
jaar meer ziekengeld betaald dan het eigen behoud, dan keert 
Fortis ASR het verschil uit. De vergoeding bedraagt standaard 
maximaal 2,5 keer het eigen behoud. Tegen een meerpremie 
is de vergoeding ongemaximeerd.

Wat kunt u nog meer verwachten van de 
StopLoss-dekking?
• Eenvoud en gemak:

U stuurt slechts één keer gegevens door naar Fortis ASR en 
u bent het hele jaar door verzekerd van een goede dekking.

• Variabele premie:
De hoogte van uw premie is afhankelijk van het dekkings-
percentage van het door te betalen loon in het eerste jaar 
(en eventueel het tweede jaar) van ziekte. Dat is minimaal

 70% en maximaal 125% in het eerste jaar. In het tweede 
jaar geldt altijd een dekkingspercentage van 70%. Verder 
geldt: hoe hoger het eigen behoud, hoe lager de premie.

• Vergoeding bij situationele arbeidsongeschiktheid.
U krijgt ook vergoedingen voor verzuim als gevolg van 
arbeidsconflicten. 

• Vergoeding bij te verhalen schade:
Schade die u op een derde kunt verhalen, krijgt u ook 
vergoed. U hoeft dus niet eerst tijd en geld te steken in 
een juridische procedure om financiële zekerheid te krijgen.

Fortis ASR Verzuimmanagement
Met de Ziekengeldverzekering staan de diensten van de 
afdeling Verzuimmanagement van Fortis ASR u gratis ter 
beschikking. Met Fortis ASR Verzuimmanagement profiteert 
u kosteloos van onder andere de volgende diensten:
• Advies bij vragen over verzuim, preventie en reïntegratie
• Bewaking van alle ziekmeldingen die langer duren 

dan zes weken
• Informatie over re-integratiebedrijven op het gebied van 

fysieke en psychische klachten, mediation en bemiddeling 
naar ander werk

U kunt Fortis ASR Verzuimmanagement bereiken via telefoon-
nummers (010) 401 79 58 of (030) 257 86 28. In geval van 
dreigend langdurig verzuim regelt en coördineert de afdeling 
Verzuimmanagement voor u (indien nodig) kosteloos het case-
management. Met de Ziekengeldverzekering en servicemodule 
arbo-zorg van Fortis ASR doet u dus eenvoudig zaken met één 
partij die alles rondom verzuim van uw medewerkers regelt.

Fortis ASR Servicemodule arbo-zorg
Fortis ASR maakt het u als werkgever graag makkelijk.
Daarom kunt u de Ziekengeldverzekering uitbreiden met de 
Fortis ASR Servicemodule arbo-zorg. Een module die naadloos 
aansluit op de verzuimmanagementdiensten die Fortis ASR 
gratis bij haar Ziekengeldverzekering aanbiedt. De Service-
module arbo-zorg vertaalt de uitgangspunten van de Wet 
Verbetering Poortwachter naar een gemaksproduct met 
een goede prijs-kwaliteitverhouding. Voor deze service-
module werkt Fortis ASR samen met Arboduo, een landelijk 
opererende, gecertificeerde Arbodienstverlener. In combinatie 
met de diensten van Fortis ASR Verzuimmanagement betekent 
dit bovendien dat arbeidsongeschikte medewerkers optimaal 
worden begeleid in de terugkeer tot het werk. De verzuimduur
wordt hierdoor aanzienlijk verkort. Dit is niet alleen prettig
voor uw medewerkers, maar het levert u als werkgever
tevens fors financieel voordeel op.

Fortis ASR Contractmanager
Wilt u een ziek- of hersteldmelding doorgeven? Of de verzuim-
geschiedenis van een medewerker bekijken? Regel het snel 
en eenvoudig met Fortis ASR Contractmanager. U logt in via 
internet en hebt direct toegang tot uw ziekengeldcontract (en). 
Alle deelnemersgegevens staan daar helder en toegankelijk 
gepresenteerd. Wilt u gegevens wijzigen? Dat kan recht-
streeks, snel en efficiënt, met een paar handelingen op uw pc. 
U kunt dit ook overlaten aan uw adviseur of uw administratie-
kantoor. Kortom, Contractmanager is gebruiksvriendelijk. En 
het kost u niets. 
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Extra voordelen
Wanneer u voor een Conventionele dekking kiest, 
profiteert u van veel voordelen:
• U ontvangt uw schade-uitkering maandelijks achteraf.
• U krijgt schade-uitkering bij verzuim als gevolg van een 

arbeidsconflict.
• U krijgt schade vergoed die u op een derde kunt 

verhalen. U hoeft dus geen kostbare en tijdrovende 
juridische procedure af te ronden voordat u uw geld 
ontvangt. In december zijn de premies bekend voor 
het daaropvolgende jaar en die blijven ongewijzigd. 
U hoeft geen naverrekeningen te verwachten.

• Lage premies dankzij de unieke Fortis ASR 
bonusmalusregeling.

• U hebt weinig administratief werk dankzij 
Fortis ASR  Contractmanager.

• U krijgt professionele arbo-ondersteuning.
• U krijgt automatisch bericht wanneer u in actie 

moet komen in het kader van de Wet verbetering 
poortwachter.

• U besteedt wachtlijst- en conflictbemiddeling uit aan 
Fortis ASR.

• U krijgt een vergoeding tot maximaal 80%  
van de reïntegratiekosten.

• U krijgt tegen een vaste lage premie ondersteuning 
van DAS Rechtsbijstand.
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Getting you there. Fortis ASR
Particulieren en bedrijven vinden bij Fortis ASR een compleet assortiment aan verzekeringen en financiële producten. Net 
als haar moederbedrijf Fortis, bouwt Fortis ASR voort op een lange traditie in verzekeren en bankieren. Dat biedt klanten 
de zekerheid dat zij kunnen rekenen op een vertrouwde partner met kennis van zaken. Fortis ASR werkt intensief samen 
met onafhankelijke intermediairs en ondersteunt ze met specialistische informatie, handige software en passende 
oplossingen. Die samenwerking levert tevreden klanten op. De klant krijgt een uitstekende service en kan kiezen uit 
de beste producten die passen bij zijn persoonlijke situatie. En dat is wat telt. 

Fortis ASR
Archimedeslaan 10
3584 BA Utrecht

www.fortisasr.nl52
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Uw tussenpersoon:
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Beperk schade bij verzuim
Een gezond bedrijf bij ziekteverzuim 

Fortis ASR Schadeverzekering N.V., KvK Utrecht 30031823, 
heeft een vergunning van de Nederlandsche Bank N.V. tot 
het uitoefenen van het verzekeringsbedrijf en is opgenomen 
in het register van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) 
onder nummer 12000478. Zij kan optreden als aanbieder 
van schadeverzekeringen. Voor de klachtenprocedure van 
Fortis ASR kunt u kijken op www.fortisasr.nl bij ’contact’.
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