LOONSCHADE CHECK

Arbeidsongeschikte
werknemer?
Doe snel een korte check om te zien of
verhaal van uw loonschade mogelijk is.

Heeft u een loondoorbetalingsverplichting bij ziekte/arbeidsongeschiktheid bijvoorbeeld voortvloeiende uit een arbeidsovereenkomst of CAO?

Ja. Ga naar de
volgende vraag.

Nee. Helaas uw
loonschade is niet
verhaalbaar.

De werknemer is arbeidsongeschikt door:
bedrijfsongeval, misdrijf, sport/spelongeval, verkeersongeval

Ja. En een derde is daarvoor
verantwoordelijk.
Nee. Maar een derde is
verantwoordelijk.
Ga in beide gevallen naar de
volgende vraag.

Nee. Helaas uw
loonschade is niet
verhaalbaar.

Heeft het ongeval/misdrijf minder dan vijf jaar geleden
plaatsgevonden?

Ja. Meldt uw loonschade en
re-integratiekosten aan via
www.mediregres.nl

Nee. Helaas uw
loonschade is niet
verhaalbaar.

Loonschade check
Via www.mediregres.nl kunt u uw zaak digitaal aanmelden. Na ontvangst van uw aanmelding zal MediRegres telefonisch of schriftelijk
contact met u opnemen voor zaakspecifieke informatie. Indien er
voldoende verhaalsmogelijkheden lijken te zijn, zal MediRegres uw
zaak in behandeling nemen.
MediRegres neemt de volledige behandeling van de zaak voor u uit
handen en informeert u regelmatig over de stand van zaken.
Houdt u er rekening mee dat MediRegres in elk geval een kopie van
onderstaande stukken nodig heeft om de door u geleden schade te
kunnen berekenen en te claimen:
- aanrijdingsformulier, indien aanwezig;
- arbeidsovereenkomst;
- CAO artikelen m.b.t. ziekte en salarisdoorbetaling;
- polisblad ziekteverzuimverzekering, indien aanwezig;
-	salarisspecificaties van iedere maand waarin de werknemer
arbeidsongeschikt is;
- arbeidsongeschiktheidspercentages;
-	compleet re-integratiedossier, zoals stukken van de bedrijfsarts,
probleemanalyse en plan van aanpak;
- factu(u)r(en) van de re-integratiekosten.
Het honorarium voor MediRegres bedraagt in de regel slechts 11%
van het voor u verhaalde bedrag. Indien wij geen mogelijkheden zien
uw schade te verhalen, dan bent u ons geen honorarium verschuldigd.
Uiteraard worden de met u gemaakte afspraken schriftelijk bevestigd,
zodat misverstanden worden voorkomen.
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LOONSCHADE CHECK

MEER INFORMATIE
Benieuwd wat TK voor uw onderneming kan
betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op via
onderstaande telefoonnummers of e-mailadres:
info@mediregres.nl

