
ACL Verzekeringen is gespecialiseerd in zakelijke niche verzekeringen 

die aangeboden worden via het onafhankelijk intermediair. Met solide 

risicodrager Lloyd’s achter ons hebben wij een betrouwbare en sterke 

positie in de markt.

De collectieve ongevallenverzekering van ACL Verzekeringen biedt een 

uitgebreide en op maat gemaakte dekking als één van uw medewerkers 

door een ongeval overlijdt of blijvend invalide wordt.

Uw medewerkers zijn belangrijk voor u en uw bedrijf. Een ongeval zit 

echter in een klein hoekje. Jaarlijks krijgen veel medewerkers helaas 

een ongeluk. De meeste ongevallen vinden plaats in en om het huis of 

bij sport en spel (ongeveer 60%), daarna komt werk (ongeveer 30%) en 

verkeer (ongeveer 10%).

In het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat werkgever zich als een ‘goed 

werkgever’ moet gedragen. Naast de zorgplicht heeft jurisprudentie 

ervoor gezorgd dat het begrip goed werkgeverschap ruim dient te 

worden geïnterpreteerd. 

Collectieve Ongevallenverzekering



Speerpunten van ACL Verzekeringen zijn:

•  Vaste aanspreekpunten met veel vakkennis 

•  Snelheid en uitstekende primaire processen van administratie en 

schadeafhandeling

•  Concurrerende premies

•  Maatwerkoplossingen

•  Solide risicodrager Lloyd’s

Speerpunten van ACL Verzekeringen zijn:

•  Vaste aanspreekpunten met veel vakkennis 

•  Snelheid en uitstekende primaire processen van administratie en 

schadeafhandeling

•  Concurrerende premies

•  Maatwerkoplossingen

•  Solide risicodrager Lloyd’s

ACL Verzekeringen

Postbus 314    |    7570 AH Oldenzaal    |    Tel: 0541-571179

E-mail: info@aclverzekeringen.nl    |    www.aclverzekeringen.nl

U bent als werkgever ook aanspreekbaar 

voor situaties verband houdend met het 

werk. Goed werkgeverschap betekent dan 

ook dat u als werkgever in geval van een 

ongeval, verband houdend met het werk, uw 

werknemer dient te compenseren voor de 

schade. Dat wil zeggen dat u als werkgever 

zorgt voor een juiste collectieve verzekering, 

of de werknemer (fi nancieel) in de gelegen-

heid stelt een dergelijke verzekering af te 

sluiten. 

Om uw medewerkers meer aan uw bedrijf te 

binden kunt u ook een collectieve ongeval-

lenverzekering sluiten als aanvulling op het 

arbeidsvoorwaardenpakket. Soms is het sluiten 

van een collectieve ongevallenverzekering 

afgesproken in de CAO en dus verplicht.

Wij zijn sterk binnen de volgende doelgroepen:

• Dakdekkers

• Steigerbouwers

• Schoonmaakbedrijven

• Beveiligers

U kunt voor de meeste beroepen bij ACL 

Verzekeringen terecht. Wij denken graag met 

u mee voor een maatwerkoplossing.

Een aantal voorbeelden van ongevallen die 

gedekt zijn onder deze verzekering:

Een werkgever organiseert een bedrijfsuitje 

voor de werknemers. Wat een gezellig 

en leuk samenzijn had moet worden, loopt 

echter uit op een drama als één van de 

medewerkers ongelukkig ten val komt. Een 

dwarslaesie is het gevolg en hij kan zijn werk 

niet meer uitvoeren. Zonder discussie over 

schuldvraag wordt de verzekerde uitkering 

verstrekt.

Eén van de medewerkers van een bedrijf 

raakt betrokken bij een aanrijding en raakt 

hierdoor blijvend invalide. De schuld van deze 

aanrijding ligt bij een derde partij. Deze 

collectieve ongevallenverzekering zal de 

verzekerde uitkering verstrekken zonder enige 

vorm van onderzoek naar aansprakelijkheid. 

Waarom ACL Verzekeringen?

“Think global, act local”. Dit is waar ACL 

Verzekeringen voor staat. 

Algemeen:  

0541 - 571 179    

info@aclverzekeringen.nl 

Afdeling 

Schadebehandeling:  

0541 - 571 179 (optie 1)

schade@aclverzekeringen.nl


