Overname Veherex door ASR Schadeverzekering N.V. | Loyalis
Wat zijn de gevolgen voor u?
Beste,
Vanaf 1 januari 2020 is niet meer Veherex maar Loyalis, een merk van ASR Schadeverzekering N.V.,
verantwoordelijk voor de uitvoering van de collectieve inkomensverzekeringen (CAO WIA-aanvulling- en WGA ERDverzekering). Zoals u ziet aan het logo, ontvangt u voortaan de informatie over uw verzekering(en) uit naam van
Loyalis. We zijn uw nieuwe aanspreekpunt en heten u van harte welkom bij Loyalis.

Wat wijzigt er?
•

U blijft gewoon goed verzekerd
U en uw medewerkers blijven doorlopend en goed verzekerd onder dezelfde voorwaarden.

•

Loyalis Helpdesk Vervoer
Vanaf 1 januari 2020 kunt u met al uw vragen terecht bij de Loyalis Helpdesk Vervoer. Deze is speciaal
ingericht voor u als Veherex-klant. Onze medewerkers zijn goed op de hoogte van de overname en alle
veranderingen die daarmee gepaard gaan. Binnenkort stellen we uw nieuwe contactpersoon aan u voor.
De Loyalis Helpdesk Vervoer is bereikbaar per:

Telefoon:

045 645 9350 (bereikbaar op werkdagen van 8 tot 17.30 uur)

E-mail:

helpdesk-vervoer@loyalis.asr.nl

Postadres: Postbus 4881, 6411 EJ Heerlen (o.v.v. Loyalis Helpdesk Vervoer)
U kunt geen contact meer opnemen met Veherex (of SPF Beheer). Het e-mailadres info@veherex.nl vervalt.
•

Gegevens en wijzigingen aanleveren
Actuele personeelsgegevens, zoals loon- en verzuimgegevens en datum in/uit dienst die nodig zijn voor
uw nieuwe premievoorstel en de eindafrekening, mailt u voortaan naar helpdesk-vervoer@loyalis.asr.nl.
Dit geldt ook voor wijzigingen zoals een nieuwe vestigingsplaats of ander bankrekeningnummer.

•

Bankgegevens wijzigen niet
Het bestaande bankrekeningnummer wijzigt niet. U kunt de premie gewoon blijven overmaken naar:
NL87 RABO 03 04 31 45 52.

Graag maken we u wegwijs bij Loyalis

Ga naar loyalis.nl/veherex

Informeer uw medewerkers en administratiekantoor
In de bijlage vindt u een (intranet)bericht waarmee u uw medewerkers kunt informeren over de overname. Als u uw
administratie uitbesteedt, vragen wij u deze informatie ook te delen met uw administratiekantoor.

Gratis abonnement op ons relatiemagazine
In 2020 ontvangt u gratis ons relatiemagazine. Edities van ons magazine en andere publicaties staan op onze website.

Nog vragen?
Op loyalis.nl/veherex vindt u meer informatie. Of neem contact op met onze medewerkers van
de Loyalis Helpdesk Vervoer via 045 645 9350 of helpdesk-vervoer@loyalis.asr.nl. Zij helpen u
graag.
Met vriendelijke groet,

Frank Romijn
Directeur Inkomensverzekeringen
ASR Schadeverzekering N.V. | Loyalis
Bijlage: bericht voor uw medewerkers

