Een ongeluk kan ook jou
overkomen

Acceptatie
gegarandeerd

Collectieve Ongevallenverzekering
Inkomen bij blijvende arbeidsongeschiktheid
door een ongeval

Financiële zekerheid voor onverhoopte tijden
Je werkt op steigers en ladders, op bouwterreinen, op daken, met machines. Je bent veel onderweg. Voor jou als zelfstandig
ondernemer in de bouw is dat de normaalste zaak van de wereld. Het hoort erbij. Maar daardoor loop je wel een groter
risico op een ongeval.

Een ongeluk mag in een klein hoekje zitten,
de gevolgen kunnen groot zijn
Als er een ongeluk gebeurt kunnen de financiële gevolgen
groot zijn. Helemaal wanneer je blijvend arbeidsongeschikt
of invalide wordt, of komt te overlijden. De ongevallenverzekering via Zelfstandigen Bouw biedt jou en je eventuele
nabestaande(n) financiële zekerheid als jou iets overkomt.
Een rustgevend idee.

Vijf belangrijkste kenmerken
Acceptatie gegarandeerd.
Je bent zowel onder werktijd als daarbuiten verzekerd bij
ongevallen.
Lage kosten: vanaf € 10,50 per maand.
Heldere voorwaarden.
Zelfstandigen Bouw is je vertrouwde contactpersoon.

Bel of WhatsApp via 0348 439 000

Speciaal voor zelfstandig ondernemers
Onze Collectieve Ongevallenverzekering is speciaal
opgezet voor zelfstandig ondernemers. Iedere
zelfstandig ondernemer wordt geaccepteerd. Extra
voordeel is dat de verzekering niet alleen ongevallen op
het werk of onderweg verzekert, maar ook ongevallen
die je privé overkomen. Er wordt uitgekeerd aan jou of
je nabestaanden wanneer je blijvend arbeidsongeschikt
of invalide wordt, of wanneer je als gevolg van een
ongeval overlijdt.

Kosten beperkt
Kosten
per jaar

Uitkering bij blijvende
arbeidsongeschiktheid/invaliditeit

Uitkering bij
overlijden

€ 125

€ 100.000

€ 50.000

€ 250

€ 200.000

€100.000

Afhankelijk van de uitkering die je wenst, betaal je € 125
of € 250 per jaar. De kosten en de uitkering zijn beide
nettobedragen. De kosten zijn niet aftrekbaar van de
belasting, maar over de uitkering hoef je dan ook geen
belasting te betalen.

Financiële zekerheid vanaf €125 per jaar
als jou een ongeval overkomt.
Dekking zowel tijdens je werk als privé.
Gratis basislidmaatschap
Onze Collectieve Ongevallenverzekering is inclusief gratis basislidmaatschap ter waarde van € 25 per jaar. Daarmee versterk
je onze stem op het Binnenhof, profiteer je van onze kortingen en kun je bij ons terecht voor informatie en antwoord op al
je ondernemersvragen.

Vragen over onze
Collectieve Ongevallenverzekering?
Bel ons of mail naar
verzekeringen@zelfstandigenbouw.nl.

Meer weten over
Zelfstandigen Bouw?
0348 439 000
zelfstandigenbouw.nl
info@zelfstandigenbouw.nl

Volg ons

zelfstandigenbouw.nl

