Uw verplichting
Uw bemanning maakt
medische kosten in het
buitenland incl. repatriëring
t.g.v. een ongeval of ziekte
tijdens het werk

Uw bemanning maakt
medische kosten in het
thuisland t.g.v. een ongeval
of ziekte tijdens het werk

Op grond van

Burgerlijk Wetboek

Wettelijke voorziening

-

(verzekerings)oplossing

MEDISCHE KOSTEN
& REPATRIËRING

AZVZ ZORGVERZEKERING
Zorgverzekeringswet/
aansprakelijkheid

-

MEDISCHE KOSTEN
THUISLAND AANVULLEND

U moet het loon
doorbetalen als uw
bemanning/walpersoneel
ziek is, maximaal eerste
twee jaar van ziekte

Burgerlijk Wetboek

-

ZIEKTEVERZUIM
VERZEKERING

Re-integratiekosten

CAO of goed
werkgeverschap

-

BEDRIJFSZORGPOLIS

Uw bemanning/walpersoneel gaat ziek uit dienst of
wordt binnen vier weken
na uitdiensttreding ziek,
maximaal eerste twee jaar
van ziekte

Ziektewet

UWV of eigenrisicodrager

ZIEKTEWET-EIGENRISICO
VERZEKERING

(verzekerings)oplossing

Uw verplichting

Op grond van

Wettelijke voorziening

Uw bemanning/
walpersoneel is na
2 jaar nog steeds
arbeidsongeschikt

WIA

UWV of eigenrisicodrager

U biedt uw bemanning/
walpersoneel aanvullend
inkomen bij langdurige
arbeidsongeschiktheid

Goed werkgeverschap

-

WIA-AANVULLINGSVERZEKERINGEN

U biedt uw bemanning/
walpersoneel (en hun partners)
extra financiële zekerheid als zij
arbeidsongeschikt raken of komen
te overlijden door een ongeval.

Goed werkgeverschap

-

COLLECTIEVE
ONGEVALLENVERZEKERING

WGA-EIGENRISICO
VERZEKERING

• Nederlandse vlag / NL & EU bemanning

• Nederlandse vlag / NL & EU bemanning

VERZEKERINGSOPLOSSINGEN

VERZEKERINGSOPLOSSINGEN

“WERELDWIJD DE BESTE ZORG
VOOR UW BEMANNING”
Neem contact met ons op

Neem voor meer informatie contact op met Marian Kregel, Leon de Boer of Egbert Maalderink
op telefoonnummer +31 50 520 97 79 of per e-mail crewinsurance@anker.nl.

Anker Crew Insurance biedt maritieme werkgevers verzekeringsoplossingen voor de (financiële) gevolgen
van ziekte, arbeidsongeschiktheid, overlijden en ongevallen van hun medewerkers. Onze oplossingen
zijn afgestemd op uw betalingsverplichtingen voortvloeiend uit collectieve en individuele arbeidsovereenkomst, Maritime Labour Convention en lokale wet- en regelgeving (Filipijnen en Nederland).
Onze verzekeringen hebben geen eigen risico. Door onze focus op uw bemanningsleden weet u
zeker dat zij de beste zorg waar ter wereld ontvangen. In het verlengde van onze verzekeringsoplossingen biedt Anker tevens software aan voor de administratieve processen rondom
crew management, crew planning en payroll van bemanningsleden.

WWW.ANKERCREW.COM
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