Checklist medewerkers in
het verkeer
Staat u ook weleens stil bij de risico’s die u loopt?
VERZEKERING • BEDRIJFSRISICO • HYPOTHEEK • PENSIOEN

Soms is het vanzelfsprekend een regeling te treffen, omdat het niet regelen voor
grote risico’s en financiële schade kan zorgen. Maar bij minder bekende risico’s is
dit niet altijd het geval. Zo kent het risico medewerkers in het verkeer bijvoorbeeld
verschillende onbekende situaties. Met deze checklist geven we u meer inzicht.

Stap 1:

Wat vindt u belangrijk als het gaat om de risico’s van uw medewerkers in
het verkeer?

Ik wil een regeling voor

Loondienst
ja

nee

ZZP
ja

Inleenkrachten

nee

n.v.t.

ja

nee

n.v.t.

Tijdens woon-werk-verkeer
Onder werktijd

Dit is geen keuze, maar altijd noodzakelijk

Buiten werktijd

Stap 2:

Zijn er voorzieningen getroffen voor dit risico?			

De volgende verzekering/regeling heb ik goed geregeld

Loondienst
ja

nee

weet ik
niet

ZZP
ja

nee

Inleenkrachten
weet ik
niet

ja

nee

weet ik
niet

Wegamverzekering
Werknemersschadeverzekering
Schadeverzekering Inzittenden (SVI)
Ongevallenverzekering Inzittenden (OVI)
Afspraken binnen leasecontracten- en overeenkomsten
Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven (AVB)

Deze verzekering biedt geen dekking voor schade aan
medewerkers in het verkeer

Tip!
Heeft u verschillende voorzieningen getroffen? Controleer de dekkingen dan goed.
Hebben alle autoverzekeringen bijvoorbeeld dezelfde ongevallen inzittendendekking?
Dit kan namelijk per maatschappij of contract anders zijn.

Stap 3:

Als u niet of niet zeker weet of u het goed geregeld heeft,
hoe wilt u dit oplossen?

Het is mij duidelijk wat ik moet doen om het eventueel aan te passen.		
Het is voor mij (nog) niet duidelijk wat ik moet doen om het eventueel aan te passen.
Ik wil eens in gesprek om mij te helpen eerst de uitgangspunten duidelijk te krijgen
(stap 1)
Ik moet in ieder geval goed laten controleren of alle voorzieningen goed aansluiten
op mijn wensen (stap 2)			
Aantekeningen

Vraag uw adviseur
u hierbij te helpen.
Of natuurlijk uw
adviseur van Zicht.

Over Zicht
Wij helpen u bij het maken van
bewuste keuzes over financiële
risico’s. Bijvoorbeeld door samen
goed vooruit te kijken. En door
uw wensen en situatie in kaart
te brengen. Maar ook door na
te denken over verschillende
oplossingen.
Dit doen we met persoonlijk
advies en financiële producten
die aansluiten bij de fase van uw
(zakelijk) leven. Daardoor kunt u
zich richten op de dingen waar
het in uw leven écht om draait.
Dat is gelukkig geregeld!
Zicht heeft meer dan 100 jaar
ervaring met onafhankelijke
advisering van bedrijven en
particulieren. Vandaag de dag zijn
we één van de toonaangevende
adviesbedrijven van Nederland en
onderdeel van NN Group. Vanuit
vestigingen door heel Nederland
adviseren onze 450 deskundige
medewerkers u graag.
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