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Personeelsschadeverzekering WEGAS XL

Krijgt een werknemer een ongeval tijdens de uitoefening van werkzaamheden, dan wordt de werkgever geconfronteerd met 
omvangrijke kosten. Het ongeval kan plaatsvinden op de werkvloer of op locatie, maar ook tijdens verkeersdeelname voor werk, 
woon-werkverkeer en andere werkgerelateerde activiteiten. Met name claims voor letselschade kunnen zo hoog oplopen dat de 
bedrijfscontinuïteit in gevaar kan komen. Een motorrijtuigenverzekering of aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven biedt 
hiervoor niet altijd voldoende dekking. 

Turien & Co. Assuradeuren biedt met de personeelsschadeverzekering WEGAS XL de perfecte oplossing voor iedere werkgever. 
Uw relatie is niet alleen verzekerd voor dat gene waarvoor hij volgens de wet of jurisprudentie schadevergoedingsplichtig is, maar 
kan zich ook verzekeren voor overige schade die tijdens bedrijfsactiviteiten de werknemer is toegebracht. 

WEGAS XL biedt drie verschillende dekkingen die gekoppeld zijn aan een eenvoudige tariefstructuur:
•  WEGAS XL Primair
•  WEGAS XL Prima
•  WEGAS XL Premium

Uw relatie kiest de dekking die het beste bij hem past. Op www.mijnturien.nl kunt u eenvoudig een offerte of verzekering 
aanvragen. Voor bedrijven met meer dan 25 werknemers en/of 15 motorrijtuigen maken wij graag een maatwerkofferte voor u.

Alle voordelen voor u op een rij:
•  zeer ruime kring van verzekerden;         
•  standaard ruim verzekerd bedrag per gebeurtenis;   
•  lage franchise;         
•  SVI-dekking voor personen-, bestel- en vrachtauto’s van de werkgever (Premium);
•  24-uurs ongevallendekking voor alle verzekerden (Premium);       
•  voorschotregeling in geval van schuldvraagdiscussie – tussen Turien & Co. en een andere verzekeraar – bij schadeafhandeling;
•  onbeperkte schademeldingstermijn na beëindiging van de verzekering;      
•  geen maximering in cascowaarde en eigen risico bij schade aan privémotorrijtuig van verzekerden.    
     

WEGAS XL Primair WEGAS XL PremiumWEGAS XL Prima

WEGAS
DE PERSONEELSSCHADEVERZEKERING XL
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WEGAS XL Primair WEGAS XL Prima WEGAS XL Premium

Verzekerd bedrag per gebeurtenis € 2.500.000 € 2.500.000 € 2.500.000

Verzekerd bedrag SVI-dekking t.b.v. 
personen-, bestel- en vrachtauto’s 
in eigendom van de werkgever (of 
geleased/gehuurd)

n.v.t. n.v.t. € 1.000.000

Verzekerd bedrag 24/7 
Ongevallendekking

n.v.t. n.v.t. A: € 5.000
B: € 10.000

Dekking • Bestuurders motorrijtuigen 
(art. 7:611/658 BW)

• Bestuurders motorrijtuigen 
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• Overige verkeersdeelname 
(art. 7:611/658 BW)
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• Bestuurders motorrijtuigen
• Overige verkeersdeelname
• Woon-werkverkeer
• Werkgerelateerde 

activiteiten
• SVI bedrijfsauto’s
• Ongevallendekking

Verplicht eigen risico Nee Nee Nee

Franchise € 1.000 per gebeurtenis € 1.000 per gebeurtenis € 1.000 per gebeurtenis

Franchise ZZP-er/freelancer € 1.000 per gebeurtenis voor 
zaakschade
 
€ 2.500 per gebeurtenis voor 
personenschade
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Dekkingsgebied Wereldwijd Wereldwijd Wereldwijd

Geldigheidsduur Onbepaalde tijd Onbepaalde tijd Onbepaalde tijd

Premiebasis Aantal werknemers
Aantal motorrijtuigen
Toeslag DGA

Aantal werknemers
Aantal motorrijtuigen
Toeslag DGA

Aantal werknemers
Aantal motorrijtuigen
Toeslag DGA

Premieherziening  
(geen naverrekening)

• Opvragen actuele gegevens 
een maal per twee jaar

• Geen gegevens ontvangen 
dan eenmalige verhoging 
van 20% over de 
jaarpremie
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jaarpremie

Voorschotregeling bij discussie 
schuldvraag

Ja Ja Ja

Kring van verzekerden

Werknemers Ja Ja Ja

Ambtenaren Ja Ja Ja

Uitzendkrachten/gedetacheerden/
payrollers

Ja Ja Ja

Oproepkrachten/stagiairs/
vakantiekrachten

Ja Ja Ja

DGA’s Optioneel Optioneel Optioneel

Vrijwilligers met overeenkomst  
of gelijkwaardig

Ja Ja Ja

ZZP-ers/freelancers Ja Ja Ja

Elk zich in het voertuig bevindend 
persoon 

Nee Nee Ja, voor wat betreft SVI-
dekking
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Heeft u vragen? 
Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen? Neem dan gerust telefonisch contact met ons op via 072 5 181 187 
of stuur een e-mail naar wegasXL@turien.nl. Wij helpen u graag verder. 

Let op. Aan de tekst in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. De exacte dekking leest u op het polisblad en in de verzekeringsvoorwaarden.   




