Infofiche
Draag zorg voor uw verzekeringen
Vanbreda Risk & Benefits heeft een sterke reputatie in de socialprofitsector. Organisaties uit de onderwijs- (hogescholen,
universiteiten, beroepsopleidingen) en zorgsector (ziekenhuizen, woon- en zorgcentra, assistentiewoningen) rekenen al meer
dan 25 jaar op ons voor hun verzekeringen, risk management en employee benefits.

We bekleden een onafhankelijke positie in de verzekeringsmarkt. Als makelaar en risicoconsultant kennen wij alle
verzekeraars. We gaan samen met u op zoek naar de beste
oplossing voor uw verzekeringsdossier. Met enige trots mogen
wij onszelf de enige Belgische makelaar noemen met meer
dan 35 ziekenhuizen in portefeuille.

Vertrouw op onze schadeafdeling
Dankzij onze nicheaanpak beschikken we over een eigen
schadeafdeling voor aansprakelijkheid waar alle medische
schadegevallen worden behandeld. We behandelen er 500
nieuwe schadedossiers per jaar.
Die aansprakelijkheidsdossiers worden ingebracht in een uniek
rapporteringssysteem dat uitgebreide benchmarks aanlevert
en antwoorden biedt op volgende vragen:
• Welke specialiteit genereert de meeste schadegevallen?
Hoe verhoudt dit zich tot de rest van de markt?
• Voor hoeveel procent van de schadegevallen wordt u
werkelijk aansprakelijk gesteld?
• Waar komen de klachten vandaan?

Al die informatie is niet alleen interessant voor u, maar ze
inspireert ook onze product managers om nieuwe verzekeringsoplossingen te ontwikkelen (bv. cyberpolis) of om bestaande
producten verder voor u te verfijnen.

Waarborg uw medische beroepsaansprakelijkheid
Eén van onze specialisaties is medische beroepsaansprakelijkheid. We richten ons niet op individuele artsen, maar
wel op collectieve groepen.
Een greep uit onze dienstverlening:
• presentaties over beroepsaansprakelijkheid voor de
medische raad en/of medische staf;
• voortdurend en proactief updaten van de inhoudelijke
voorwaarden (o.a. clinical trials, wet no fault, single use,
simultane anesthesie, anterioriteit vs. posterioriteit, ...);
• bespreking en aangifte van zware schades;
• ‘second opinion’ bij geweigerde schadegevallen.
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Baseer u op onafhankelijk advies

Doe uw voordeel met eigen polisvoorwaarden
Bij Vanbreda Risk & Benefits schrijven we onze eigen
polisvoorwaarden en clausules. Zo kunt u meegenieten
van onze jarenlange ervaring in socialprofit. Want onze
schadebeheerders zijn niet alleen gespecialiseerd in medische
aansprakelijkheid, maar ook in andere socialprofitdossiers (o.a.
patrimonium en groepsverzekeringen).

Volg uw schades van nabij
Via onze gratis onlinetool ‘eServices’ kunt u uw polissen
raadplegen, schadegevallen in real time aangeven en
schadestatistieken opvragen.
Gedetailleerde rapporten en risicoanalyses helpen u bij uw
preventiebeleid. Tijdens het jaarlijkse verzekeringsoverleg gaat
uw account manager dieper in op bestaande pijnpunten en
nieuwe risico’s die de werking van uw organisatie bedreigen.

Hernieuw uw polis via overheidsopdrachten
Onder impuls van Europa is er sinds 1 juli 2013 een nieuwe
wet van kracht die streeft naar een meer eenvoudige en
gemoderniseerde regelgeving voor overheidsopdrachten.
Niet alleen werd het toepassingsgebied van de wet verder
uitgebreid, er werden ook inhoudelijk een aantal bijkomende
proceduremogelijkheden uitgewerkt. Door die nieuwe wet
moeten niet alleen (lokale) overheden, maar ook heel wat
instellingen uit de socialprofitsector de regelgeving op de
overheidsopdrachten volgen.
Wij beheren sinds jaren de verzekeringsdossiers van talloze
steden en gemeenten en bieden u een beproefde methode
voor de hernieuwing van polissen via overheidsopdrachten:
1. de keuze van de gunningsprocedure(s) voor overheidsopdrachten conform de richtlijnen van de aanbestedende
overheid (AO);
2. de volledige uitwerking van alle loten van de
overheidsopdracht in overeenstemming met het bestek;
3. de opstelling van de opdrachtaankondigingen in nauwe
samenwerking met de AO;
4. de uitwerking van de berekeningsmethodes in overleg met
de AO;
5. de analyse van de ontvangen offertes op basis van de
criteria die samen met de AO uitgewerkt zijn;
6. de eventuele onderhandelingen met de verzekeraars naargelang de gekozen procedure;
7. de keuze van de kandida(a)t(en) per betrokken tak;
8. het eindvoorstel voor de gunning van de verschillende
opdrachten.

Verantwoordelijke uitgever: Pedro Matthynssens
Vanbreda Risk & Benefits NV • Plantin en Moretuslei 297 • 2140 Antwerpen
RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen • BTW BE 0404 055 676 • FSMA 13718 A-R

Bescherm uw zwakke plekken
Elke socialprofitinstelling moet zich wapenen, want slechts
weinigen zijn opgewassen tegen de financiële gevolgschade
van medische fouten of een cyberincident. Maak een afspraak
met onze specialisten en bescherm de zwakke plekken in uw
organisatie.

Hoe kan Vanbreda Risk & Benefits u helpen?
Als toonaangevende verzekeringsmakelaar en risicoconsultant
gaan we voor u op zoek naar de optimale oplossing voor uw
verzekeringsvragen.

Wij zijn er voor u.
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