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Deze voorwaarden vormen een aanvulling op de Basisvoorwaarden van de door verzekeringnemer bij de maatschappij
gesloten Ziekengeldverzekering. De begrippen in hoofdstuk 1 van de Basisvoorwaarden zijn mede van toepassing op deze
module.
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Artikel 1 Ingangsdatum en beëindigingsdatum
De deelname aan MeldVerzuim gaat in op de ingangsdatum van de module MeldVerzuim en eindigt gelijktijdig met het
beëindigen van de ziekengeldverzekering waaraan deze module is gekoppeld.
Artikel 2 Openingstijden portal
De openingstijden van MeldVerzuim zijn op werkdagen tussen 8.00-17.30 uur. Buiten deze tijden kunnen geen gegevens via
MeldVerzuim worden doorgegeven.
Artikel 3 Uitsluitend ziek- en hersteldmeldingen
MeldVerzuim is uitsluitend bedoeld voor ziek- en (gedeeltelijk) hersteldmeldingen. De site kan niet worden gebruikt voor het
doorgeven van andersoortige mutaties.
Artikel 4 Geen schriftelijke meldingen
Door ondertekening van de aanvraag voor de module MeldVerzuim gaat de werkgever er mee akkoord dat uitsluitend
elektronische ziek- en (gedeeltelijk) hersteldmeldingen die via MeldVerzuim worden gemeld, in behandeling worden genomen.
Artikel 5 Ziekte voor ingangsdatum van Ziekengeldverzekering
Via MeldVerzuim kunnen uitsluitend ziek- en (gedeeltelijk) hersteldmeldingen worden gedaan die betrekking hebben op
ziektegevallen die zijn ingegaan na de ingangsdatum van de ziekengeldverzekering en voorzover deze nog niet – in eerdere
instantie – schriftelijk zijn gedaan.
Artikel 6 Tijdige melding en juiste en volledige invoering van de gegevens
De werkgever is zelf verantwoordelijk voor het tijdig ziek dan wel (gedeeltelijk) hersteld melden van zijn werknemers en het juist
en volledig invoeren van de gegevens, ten behoeve van de uitvoering van de taken van de deskundige dienst in het kader van
het verzuimbegeleiding- en reïntegratieproces en ten behoeve van de claimafhandeling door de maatschappij. De maatschappij
is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van fouten of vertragingen in de doorgifte van de gegevens, die het gevolg is van
het niet tijdig, onjuist of onvolledig invoeren van de gegevens door de werkgever. De maatschappij heeft het recht om in
bijzondere gevallen de loonstroken van de betreffende zieke werknemers op te vragen.
Artikel 7 Afspraken betaling schade
Eerdere afspraken inzake betaling van de schade aan de werkgever dan wel via het intermediair blijven van kracht.
Artikel 8 Functioneren van de site
Indien de site op enig moment niet of onvolledig functioneert, zal de maatschappij de werkgever hiervan op de hoogte stellen. In
dat geval zal de maatschappij de werkgever meedelen dat de werkgever met onmiddellijke ingang zelf de ziek- en (gedeeltelijk)
hersteldmeldingen rechtstreeks bij de deskundige dienst moet doen. De werkgever is dan zelf verantwoordelijk voor de
meldingen die aan de deskundige dienst worden gedaan. Indien de werkgever zelf tot de ontdekking komt dat de site niet of
onvolledig functioneert (bijvoorbeeld omdat hij niet kan inloggen), dient hij eveneens de ziekte- en (gedeeltelijk)
hersteldmeldingen rechtstreeks aan de deskundige dienst te doen. De maatschappij zal zich inspannen om eventuele storingen
in het functioneren van de site zo spoedig mogelijk te verhelpen. De maatschappij stelt de werkgever er van op de hoogte zodra
een eventuele storing in het functioneren van de site verholpen is.
Artikel 9 Opzeggen van deelname
De werkgever kan schriftelijk aangeven niet meer via MeldVerzuim ziek- en (gedeeltelijk) hersteldmeldingen te willen
doorgeven. In dat geval wordt een opzegtermijn van 3 maanden gehanteerd.
Artikel 10 Verwerking persoonsgegevens
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De maatschappij geeft de ziek- en (gedeeltelijk) hersteldmeldingen door aan de deskundige dienst, in opdracht van de
werkgever. De maatschappij is in dit opzicht 'bewerker' van de persoonsgegevens. De werkgever stelt in dit verband
persoonsgegevens van zijn werknemers aan de maatschappij ter beschikking. Hierbij wordt het volgende in acht genomen:
10.1 Verwerking persoonsgegevens werknemers
De maatschappij verricht ten behoeve van de werkgever de ziek- en hersteldmeldingen aan deskundige dienst waarbij de
werkgever is aangesloten. In dat kader geeft de maatschappij de volgende gegevens aan de deskundige dienst door:
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naam werkgever, adres/woonplaats werkgever, aansluitnummer UWV werkgever, contactpersoon werkgever, telefoonnummer
werkgever, e-mailadres werkgever, contractnummer deskundige dienst, naam en voorletters werknemer, geboortedatum
werknemer, sofi-nummer werknemer, adres gegevens (eventueel tijdelijk verpleegadres), telefoonnummer werknemer, geslacht
werknemer, 1e ziektedag, percentage ziek, reden ziekmelding, datum vermoedelijk herstel (< 2 weken of > 2 weken), datum
(deel)herstel, percentage deelherstel. Indien van toepassing ook: ongeval, verhaal, directeur/grootaandeelhouder,
vangnetuitkering UWV, (gedeeltelijk) WIA of WAO, percentage arbeidstherapie, huidig of ander werk, percentage loonwaarde,
einde dienstverband, datum overlijden.
10.2 Vertrouwelijke behandeling door medewerkers van de maatschappij
De maatschappij draagt er zorg voor dat de door de werkgever in het kader van bovenvermelde werkzaamheden verstrekte
persoonsgegevens door de medewerkers van de maatschappij die betrokken zijn bij de uitvoering strikt vertrouwelijk zullen
worden behandeld en uitsluitend zullen worden gebruikt voor de (reïntegratie)werkzaamheden die ten behoeve van de
werkgever worden uitgevoerd.
10.3 Bescherming geautomatiseerde systemen van de maatschappij
De maatschappij zal er zorg voor dragen dat bij het gebruik van geautomatiseerde systemen ten behoeve van het uitvoeren van
bovenvermelde taak, de door de werkgever verschafte gegevens deugdelijk worden afgeschermd van andere gegevens die
noodzakelijk zijn voor de verzekeringstechnische schadeafhandeling. De maatschappij draagt er zorg voor dat de gegevens
deugdelijk beveiligd zijn tegen onbevoegde inzage, verlies en verminking.

