WEGAS

WEGAS
Uw werknemers zijn in veel gevallen dagelijks voor hun werkzaamheden onderweg met alle risico’s van
dien. U kunt worden aangesproken voor schade van uw werknemer als gevolg van een ongeval tijdens
werktijd. Claims voor letselschade, smartengeld en inkomensschade kunnen zeer omvangrijk zijn.
Uw aansprakelijkheidverzekering voor bedrijven biedt vaak onvoldoende dekking.
Ook een ongevallen- of een schadeinzittendeverzekering dekt niet alle schade.
WEGAS-verzekering
Het verzekerd bedrag van de WEGAS-polis bedraagt maar liefst 7 2.500.000 per gebeurtenis.
De dekking omvat niet alleen de letselschade, maar ook eventuele inkomens- en materiële schade.
Dit laatste is van belang omdat u ook aansprakelijk kunt zijn voor schade aan bijvoorbeeld de auto van
uw werknemer indien deze auto uitsluitend WA is verzekerd.

Voordelen
• Mogelijkheid meeverzekeren:
✓ DGA
✓ werkgerelateerde schaden (“ongevallendekking”)
✓ verkeersdeelname met het openbaar vervoer, per fiets en te voet
✓ woon-werkverkeer
✓ vrijwilligers
✓ ZZP’ers/freelancers
• Geen naverrekeningen;
• Ontwikkelingen in jurisprudentie zijn meeverzekerd;
• Standaard werelddekking;
•	
De WEGAS-verzekering kan als los product gesloten worden, zonder dat het wagenpark bij
Turien & Co. is verzekerd;
• Stagiairs zijn gratis meeverzekerd.

Dekkingsmogelijkheden
Rubriek A en A+ zijn basisdekkingen. Het is verplicht één van beide af te sluiten. Daarnaast kunt u voor
maximale zekerheid kiezen om een aanvullende dekking af te sluiten middels rubriek B, C en/of D.
Basisdekking:
Rubriek

Dekkingsomschrijving

A

Basisverzekering
Dekt de schadevergoedingverplichting voor schade van werknemers als bestuurder of
inzittende van een motorrijtuig op grond van artikel 7:611 BW en 7:658 BW.

A+

Basisverzekering + DGA
Zie de omschrijving van ‘rubriek A’, echter met de aanvulling dat de DGA meeverzekerd
wordt. Onder de DGA worden tevens de maten, vennoten of de persoon voor wiens
rekening de eenmanszaak wordt gedreven verstaan. De DGA is automatisch voor
dezelfde aanvullende dekkingen (rubriek B, C en D) verzekerd als de overige verzekerden.

Aanvullende dekkingen
Rubriek

Dekkingsomschrijving

B

Verkeersdeelname door middel van openbaar vervoer, fiets of voetganger
Dekt de aansprakelijkheid van de werkgever voor schade van werknemers tijdens
verkeersdeelname per openbaar vervoer, fiets of te voet. Voor deze rubriek geldt een
franchise van 7 750.

C

Woon-werkverkeer
Dekt de financiële gevolgen voor schade van werknemers tijdens woon-werkverkeer. Biedt
dekking voor letselschade en bovendien is er bij letselschade ook dekking voor de materiële schade. Aansprakelijkheid speelt hierbij geen rol.

D

Werkgerelateerde schaden (“ongevallendekking”)
Verzekert werknemers tegen allerlei vormen van ongevallen die zij oplopen tijdens werkgerelateerde activiteiten. Aansprakelijkheid speelt hierbij geen rol. Voor deze rubriek geldt
een franchise van 7 750. Voor ZZP’ers/freelancers geldt in geval van letselschade een
franchise van 7 2.500.

Premie
Turien & Co. hanteert een eenvoudige premiestelling die onder andere gebaseerd is op een vaste prijs
per bedrijfsauto, vrachtauto, het aantal werknemers en het aantal DGA’s. Voor ZZP’ers/freelancers gelden de reguliere tarieven. De huidige premies vindt u op onze website www.turien.nl. U gaat vervolgens
naar Downloadplaza - Motorrijtuigen - WEGAS.
Vragen?
Hebt u nog vragen omtrent onze WEGAS-verzekering? Neem dan contact op met uw assurantieadviseur.
Turien & Co. Assuradeuren
assurantieadviseurs biedt Turien & Co. een uitgebreid pakket van verzekeringsoplossingen op schade-,
zorg- en inkomensgebied aan particulieren en zakelijke relaties met gerenommeerde verzekeraars, te
weten Zurich, Hiscox, Europeesche, DAS, Nationale Nederlanden, Avéro Achmea, VGZ, De Goudse en
Generali.
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Turien & Co. Assuradeuren uit Alkmaar is één van Nederlands grootste assuradeuren. Via professionele

