
Dagelijks zetten uw medewerkers zich in om hun werkzaamheden te verrichten. Als werkgever zorgt 

u ervoor dat de omstandigheden goed en veilig zijn. Toch is een ongeluk niet uit te sluiten. Als u 

hierin als werkgever iets wilt betekenen, dan kunt u dit eenvoudig regelen tegen minder kosten dan 

u denkt.

TAF Collectieve Ongevallenverzekering
Werkgevers Brochure



Wat is de TAF Collectieve 
Ongevallenverzekering?
Met een collectieve ongevallenverzekering sluit u als werkgever een verzekering af waarmee u al uw 

medewerkers verzekert. De verzekering bestaat uit twee dekkingen, namelijk: 

 n     Overlijden als gevolg van een ongeval en

 n     Blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval

Overlijden als gevolg van een ongeval

Komt een van uw medewerkers te overlijden als gevolg van een ongeval, dan keren wij het verzekerd 

bedrag uit aan de nabestaanden. 

Blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval

Raakt een van uw medewerkers blijvend invalide, dan keren wij (een deel van) het verzekerd bedrag uit. 

De mate van blijvende invaliditeit is bepalend voor de hoogte van de uitkering.

Bij aanvang kiest u welk bedrag u wilt verzekeren. Dit kan een vast bedrag zijn of een uitkering 

gerelateerd aan de hoogte van de inkomens van uw medewerkers.

Ook kiest u vooraf de verzekerde dekking. U heeft daarbij drie keuzes:

 n     Dekking voor ongeval tijdens werktijd.

 n     Dekking voor ongeval tijdens werktijd inclusief reistijd.

 n     24-uur dekking.

Wanneer is de TAF Collectieve
Ongevallenverzekering voor u geschikt?
In de volgende situaties is deze verzekering voor u geschikt:

 n     In de CAO is vastgelegd dat u uw medewerkers verzekert voor het risico van overlijden en 

blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval.

 n     U wilt invulling geven aan goed werkgeverschap.

 n     U wilt uw werknemers goede secundaire arbeidsvoorwaarden bieden om u te 

onderscheiden van andere werkgevers.



Wat zijn de kosten?
Verzekering:

Voor de verzekering betaalt u de premie jaarlijks bij vooruitbetaling. De hoogte van deze premie wordt 

bepaald op basis van de door u gekozen verzekerde bedragen op basis van de door u aangeleverde 

gegevens.

Advies:

De Collectieve Ongevallenverzekering is een verzekeringsproduct. Goed advies voorafgaand aan de 

aanschaf van dit product is een vereiste. TAF biedt haar producten uitsluitend aan via het professioneel 

en onafhankelijk intermediair in het bezit van de juiste AFM vergunning. De adviseur beoordeelt 

in hoeverre de Collectieve Ongevallenverzekering passend is voor u en uw medewerkers. Voor de 

vergoeding van het advies en de bemiddeling maakt u afspraken met uw adviseur.

Fiscaal
Premie:

U betaalt de verzekeringspremie voor al uw werknemers aan TAF. Over de premie voor de TAF 

Collectieve Ongevallenverzekering bent u geen loonheffing verschuldigd. De door u betaalde premie 

kunt u wel als bedrijfskosten in mindering brengen op uw bedrijfsresultaat.

Uitkering:

Zowel over een eventuele uitkering bij blijvende invaliditeit die wij betalen aan een verzekerde 

deelnemer, als een eventuele uitkering bij overlijden die wij betalen aan de nabestaanden, is 

inkomstenbelasting verschuldigd. De inkomstenbelasting wordt door TAF ingehouden en afgedragen 

aan de belastingdienst.

Voor de uitkering bij overlijden aan de nabestaanden geldt dat geen erfbelasting verschuldigd is. Zo 

wordt dubbele belastingheffing voorkomen. 

Andere collectieve verzekeringen van TAF
Naast de TAF Collectieve Ongevallenverzekering is er ook de TAF Collectieve Overlijdensrisicoverzekering.

Deze kunt u naast of juist in plaats van de ongevallenverzekering sluiten voor uw werknemers. Met de 

overlijdensrisicoverzekering verzekert u het risico van overlijden, ook als dit niet het gevolg is van

een ongeval.



Betrouwbaar verzekeren
TAF is specialist in het ontwikkelen en het op de markt brengen van innovatieve fi nanciële producten. 

Kwaliteit, Eenvoud en Transparantie vormen de basis voor onze dienstverlening. Voor de TAF Collectieve 

Ongevallenverzekering werkt TAF samen met verzekeraar Quantum Leben. Deze verzekeraar staat onder 

toezicht van de Financiële Markt Autoriteit, FMA, in Liechtenstein en is door De Nederlandsche Bank 

toegelaten op de Nederlandse markt. TAF handelt in volmacht van Quantum Leben. TAF staat onder toezicht 

van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en is aangesloten bij KiFiD, het Klachteninstituut Financiële 

Dienstverlening, een onafhankelijk instituut waar consumenten en bedrijven terecht kunnen met vragen

of klachten. 

Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Type- en drukfouten voorbehouden.

Meer weten?
Kijk op www.taf.nl/collectieve_Ongevallenverzekering of neem contact op met uw fi nancieel adviseur. Alle 

informatie over de dekking van deze verzekering vindt u in de polisvoorwaarden die u kunt downloaden op 

www.taf.nl/polisvoorwaarden.

Postbus 4562  

5601 EN Eindhoven

Telefoon  040-707 38 90

E-mail  info@taf.nl

Internet  www.taf.nl
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