Privéverzekeringen

Via BOVATIN Verzekeringsdienst bespaart u ook op uw privéverzekeringen. U kunt online
uw verzekeringen samenstellen, de premie berekenen en direct afsluiten. Ook uw
medewerkers kunnen van dit aanbod gebruik maken! Uw pakketkorting kan oplopen tot 12%.

Bespaar tot 40% op uw verzekeringen!

U kunt kiezen uit de volgende privéverzekeringen:
•
Inboedelverzekering
•
Woonhuisverzekering
•
Aansprakelijkheidsverzekering
•
Doorlopende reisverzekering
•
Rechtsbijstandverzekering
•
Ongevallenverzekering

Gratis verzekeringscheck
Wilt u weten of u goed verzekerd bent en of u ook kunt besparen op de premie?
Wij maken graag een gratis verzekeringscheck voor u waarbij we zorgvuldig kijken naar de
polisvoorwaarden en de daarbij behorende premies.
Bel 010 - 288 49 90 om een afspraak te maken met Harry Hentenaar, adviseur van
BOVATIN Verzekeringsdienst. Of mail uw huidige verzekeringspolissen naar:
info@bovatinverzekeringsdienst.nl
Harry Hentenaar komt dan vrijblijvend bij u langs om samen uw verzekeringen door te
nemen.

Mijn BOVATIN Verzekeringsdienst

Via Mijn BOVATIN Verzekeringsdienst regelt u uw verzekeringszaken eenvoudig en
wanneer het ú uitkomt. Naast uw polis(sen) vindt u hier overzichtelijk uw facturen en
informatie over lopende of afgesloten schadedossiers. Heeft u nog geen
Mijn BOVATIN Verzekeringsdienst-account? Maak dan uw account eenvoudig aan via
mijn.bovatinverzekeringsdienst.nl.

Meer informatie?

T: 010 - 288 49 90
E: info@bovatinverzekeringsdienst.nl
W: www.bovatinverzekeringsdienst.nl

Uw voordelen

✓ Korting op uw verzekeringspremie
✓ Gratis verzekeringscheck
✓ Overstapservice
✓ Advies op basis van uw risico’s

Verzekeringen op maat van BOVATIN Verzekeringsdienst
Speciale verzekeringen voor de tegelzettersbranche

Ondernemen is een kwestie van durven en risico nemen. Als ondernemer loopt
u dagelijks risico’s tijdens uw werk. Met de verschillende verzekeringen van
BOVATIN Verzekeringsdienst bent u verzekerd tegen de schade die tijdens uw
werkzaamheden ontstaan. Als lid van BOVATIN kunt u profiteren van de kwalitatief
goede verzekeringen van BOVATIN Verzekeringsdienst tegen een scherpe premie.

Ondernemerspakket

Met het ondernemerspakket verzekert u de volgende onderdelen:
•
Opstal
•
Goederen & Inventaris
•
Huurdersbelangen
•
Bedrijfsschade
•
Reconstructiekosten
Alle onderdelen sluiten op elkaar aan waardoor u niet dubbel verzekerd bent.
Uiteraard is het ook mogelijk om de onderdelen los af te sluiten.

BOVATINVerzuim.nl

Uw zieke medewerkers snel weer terug de werkvloer? Meld u aan bij het online
verzuimloket BOVATINVerzuim.nl. Kijk voor meer informatie op BOVATINVerzuim.nl.

Uw voordelen
√ Besparing op verzekeringspremie:
Oplopend tot 40%.

√ Expertise:

Experts die weten wat er speelt in de
tegelzettersbranche en wat de specifieke
risico’s voor u als ondernemer zijn.

√ Gemak:

Online schade melden en een online
overzicht van al uw verzekeringen kunt u
bekijken op uw Mijn BOVATIN
Verzekeringsdienst-account. Uw eigen
adviseur kunt u altijd bellen voor al uw
verzekeringsvragen.

√ Overstapservice:

Wij zeggen de oude verzekeringen voor u
op en regelen alles eromheen.

✓ BOVATINVerzuim.nl is een fullservice online verzuimloket.
✓ Ontwikkeld om uw werk uit handen te nemen bij zieke medewerkers.
✓ Met een vaste persoonlijke casemanager die specifiek gericht is op verzuim in de
tegelzettersbranche.
✓ Uw casemanager is uw hulp om uw zieke medewerker zo snel mogelijk weer
terug te krijgen op de werkvloer.

Zo werkt het:
1. Online of telefonisch meldt u uw medewerker ziek bij uw casemanager.
2. Uw casemanager zet het traject rondom ziekteverzuim meteen voor u in gang.
3. Uw casemanager helpt u ook bij het juist opbouwen van het
verplichte re-integratiedossier en u kunt uw casemanager altijd bellen met vragen
of advies rondom verzuim van uw medewerkers.
4. Dat scheelt u een hoop kosten!

Ziekteverzuimverzekering

Wanneer uw medewerker ziek wordt, bent u wettelijk verplicht om het loon van
deze zieke medewerker gedurende twee jaar door te betalen. Wanneer u
de ziekteverzuimverzekering van BOVATIN Verzekeringsdienst afsluit, betaalt de
verzekeraar deze kosten de gedurende twee jaar voor u door.

✓ Korting op het verzuimloket.
✓ Automatische schadeuitkeringen en een snelle schadeafwikkeling.

pakket

