
Collectieve Ongeval-
lenverzekering
Meer zekerheid door betere voorwaarden

Collectieve Ongevallenverzekering
Je meest waardevolle bezit, je werknemers, bescherm 

je met onze Collectieve Ongevallenverzekering. Een 

maatwerkverzekering die schade dekt bij een ongeval in 

en om het bedrijf, passend bij onze de aangesloten le-

den. 

De verzekering kent een ruime ongevalsdefinitie, aan-

vullende vergoedingen voor o.a. familie, wervingskosten 

en ziekenhuisopname. Daarnaast zijn onder andere 

standaard uitzendkrachten, stagiaires en vakantiekrach-

ten meeverzekerd. 

Zekerheid
De evofenedex Collectieve Ongevallenverzekering stelt 

jou in staat om je waardevolle werknemers te bescher-

men bij ongevallen in en om het bedrijf. De verzekering 

biedt zowel financiële als praktische ondersteuning in 

geval van een ongeval.



Voor wie is de evofenedex Collectieve Onge-
vallenverzekering? 
Onze Collectieve Ongevallenverzekering is een flexibele, kos-

teneffectieve en zeer veelomvattende verzekeringsoplossing 

om bedrijven (als lid) te helpen hun werknemers te bescher-

men bij een ongeval.

Specifiek en uniek  

Vanuit de logistieke en bedrijfsmatige behoeften van onze

de leden hebben wij onze producten ontwikkeld. Ondernemers 

en hun personeel vinden bij ons een compleet assortiment aan 

specifieke en unieke verzekeringsproducten.

“      Waarborg de continuïteit 
van jouw bedrijf.”

Jouw voordelen 

• Eén polis voor meerdere dekkingen. 

• Maatwerkverzekering. 

• Provisieloos verzekeren. 

• De continuïteit van jouw bedrijf is 
gewaarborgd en de werknemers zijn 
goed verzekerd. 

• Sluit naadloos aan op al onze 
verzekeringen.

��Kijk�voor�meer�informatie�of�een�offerteaanvraag�op�www.ef-v.nl

Welke schade is gedekt met de evofenedex 
Collectieve Ongevallenverzekering? 
De evofenedex Collectieve Ongevallenverzekering biedt on-

der andere dekking:

• in geval van overlijden en voor begrafenis- of crematiekos-

ten; bij blijvende invaliditeit;

• voor gezinsleden die letsel oplopen in hetzelfde ongeval;

• voor bij een ongeval verloren, gestolen of beschadigde    

persoonlijke bezittingen;

• bij ziekenhuisopname en een verhoogde uitkering in geval 

van coma;

• voor de kosten van essentiële aanpassingen van het huis 

van de verzekerde;

• voor de wervingskosten ter vervanging van een medewer-

ker die niet meer in staat is te werken;

• voor de omscholingskosten indien een medewerker niet 

meer in staat is zijn of haar huidige functie te vervullen.

Daarnaast zijn standaard meeverzekerd:

• uitzendkrachten; 

• vakantiekrachten;

• stagiaires;

• meewerkende gezinsleden;

• commissarissen;

• bedrijfshulpverleners.

Kortom, de risico’s en (gevolg)schade voor jou als werkgever 

en jouw werknemers, die voortkomen uit een ongeval zijn met 

de evofenedex Collectieve Ongevallenverzekering gedekt.
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