Wij helpen werkgevers
Is uw werknemer arbeidsongeschikt
door toedoen van een ander?

Voorkom meer
problemen
U herkent het ongetwijfeld: uw werknemer is arbeidsongeschikt, het
werk blijft liggen en u moet dat zelf, of samen met uw collega’s of een
tijdelijke kracht zien op te vangen. Bij arbeidsongeschiktheid rust op
u als werkgever bovendien de plicht om het salaris door te betalen
gedurende een periode van maximaal twee jaar. Daarnaast maakt u
kosten voor begeleiding en re-integratie van uw werknemer. Heeft u de
specialismen in huis om deze schade te beperken?

Het verhalen van
loon. Beperk uw
schade
Stel, uw werknemer is buiten zijn schuld betrokken bij een ongeval
waarbij hij arbeidsongeschikt is geraakt. U heeft als werkgever dan
het wettelijk recht om het netto doorbetaalde loon te verhalen op de
aansprakelijke wederpartij. Daarnaast zijn de kosten voor de terugkeer
van uw werknemer naar zijn arbeidsplek verhaalbaar (bijvoorbeeld
kosten voor uw Arbodienst of kosten voor de re-integratie).
Het verhalen van deze schade is specialistisch werk en vereist dan ook
een deskundige expert. Bedrijven hebben deze specialistische kennis in
de regel niet in eigen huis. Juridische, medische en arbeidsdeskundige
vragen over de aansprakelijkheid en de aard en omvang van de
verhaalbare schade komen op u af. Vragen waarmee u niet dagelijks
wordt geconfronteerd.

Help uw
werknemer

Uw werknemer wil zo snel mogelijk de draad van zijn leven weer oppakken.
Als werkgever kunt u hem daarbij helpen door Flyct in te schakelen. Ook uw
werknemer heeft immers een schadeclaim op de aansprakelijke partij. Denk
aan kledingschade, vervoerskosten, ziektekosten, kosten voor huishoudelijke
hulp, smartengeld en eventuele aanpassingen van zijn woning.
Wanneer uw werknemer ook behoefte heeft aan juridische hulp, kunt u hem de
dienstverlening van Flyct bij wijze van employee benefit aanbieden. Op deze
wijze krijgt uw werknemer alle benodigde professionele hulp en persoonlijke
aandacht.

Flyct is gespecialiseerd in het claimen van schade voor diverse partijen.
Wij hebben voor u alle benodigde kennis en ervaring in huis. Flyct staat voor een
vlotte, rechtvaardige en volledige schadevergoeding door de inzet van professionele
letselschade-experts, juristen, medisch adviseurs en arbeidsdeskundigen.

Keurmerk
Letselschade
Flyct is de trotse houder van het Keurmerk Letselschade. Dit keurmerk
wordt toegekend door de Stichting Keurmerk Letselschade. Deze stichting
ontwikkelt en handhaaft kwaliteitsnormen voor rechtshulpverleners
die actief zijn in letselschadezaken. Het keurmerk omvat een aantal
belangrijke waarborgen, zoals onafhankelijkheid, deskundigheid,
transparantie, communicatie en duidelijkheid.

Wilt u meer
informatie?
Neem dan contact op met ons
T 088-100 4357
E info@flyct.nl

De kosten
De kosten voor het vaststellen en het verhalen van de letselschade van
uw werknemer zijn een onderdeel van de door de wederpartij te betalen
schadevergoeding. Wanneer wij daarnaast ook loon- en re-integratiekosten
voor u claimen, zal deze gecombineerde service u als werkgever nauwelijks
iets kosten. Werken wij uitsluitend voor u als werkgever, dan doen wij dat
op basis van no cure no pay. Het percentage dat wij rekenen is 15%.
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