ondernemingen

het beheer van arbeidsongevallen
in enkele kliks
en een ruime waaier van
preventiediensten!

Dail

Het beheer van een arbeidsongeval komt heel wat kijken.
Het volledige administratieve luik van het ongeval valt te uwen laste. U dient ook uw
medewerker en zijn gezin geruststellen en informeren. Bovendien moet u er over waken dat
de goede werking van uw onderneming niet wordt verstoord door het ongeval.
Het is daarbij niet steeds gemakkelijk door de bomen het bos te zien.
De arbeidsongevallenwetgeving, de wetsverzekering, de verschillende documenten voor het
ziekenfonds, de behandelende geneesheren of de verzekeringsmaatschappij: het is een hele
administratieve rompslomp die veel tijd in beslag neemt.
En dan moet u ook nog de afwezigheid van uw medewerker opvangen.
Is het niet hoog tijd om dat allemaal te herbekijken?
Om het beheer voor u te vergemakkelijken, heeft AXA beslist om zijn portaalsite Dail grondig
te herzien.
Dail is een volledig gratis en beveiligde online-informaticatoepassing waarmee u een
arbeidsongeval kunt aangeven, documenten doorsturen en een geopend dossier opvolgen.
En daar blijft het niet bij!
Bij AXA zijn we van mening dat verzekering en preventie onlosmakelijk met elkaar verbonden
zijn. Daarom bieden wij u op de portaalsite Dail een massa informatie en tips, concrete
gevallen, statistieken …
Die zullen u helpen uw onderneming zo efficiënt mogelijk te laten functioneren, zowel op het
vlak van preventie als bij haar dagelijkse werking.
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Welkom
Zoals elke zichzelf respecterende website verwelkomt de nieuwe Dail AO-site u met een
eenvoudige homepage die u onmiddellijk de juiste weg wijst.

Het menu biedt 4 grote hoofdstukken:

1. Aangeven
De oude papieren aangifte is voorgoed verleden tijd. Vandaag kan het veel sneller. Met enkele
“kliks” vult u de ongevalaangifte in en stuurt u ze via het internet door. U ontvangt dan
onmiddellijk een schadenummer. Gedaan dus met het invullen van een document of het
aanvinken van vakjes op een formulier. Voor u betekent het aanzienlijk minder administratie en
een besparing op uw algemene kosten.

2. Analyseren
Dankzij de Dail AO-site kunt u ook uw schadestatistieken raadplegen. Deze waardevolle tool
helpt u om lessen te trekken uit uw ongevallen, eventuele tekortkomingen in uw veiligheidssysteem te ontdekken of na te gaan of de uitgewerkte preventieplannen vruchten afwerpen.

3. Ondersteunen
Bij AXA doen we meer dan alleen maar premies innen en schadegevallen beheren. Preventie
vinden wij een noodzaak in elke onderneming. Ons 20-koppig preventieteam voor arbeidsongevallen staat tot uw beschikking. Maar ook zonder een uitvoerig preventieplan kan de
veiligheid op de werkplek al gevoelig verbeterd worden. Ontdek hoe enkele heel eenvoudige
maatregelen de risico’s al sterk verminderen.

4. Full Services
Om u te helpen uw preventiebeleid te ontwikkelen, heeft AXA een overeenkomst gesloten met
verschillende gerenommeerde externe partners. Zij bieden een uitgebreid gamma van diensten
aan die het aanbod van het departement Safety Engineering van AXA aanvullen.
Deze prestaties worden aangeboden tegen voordelige tarieven.
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1. Dail AO, het beheer van een
arbeidsongeval in enkele kliks
Dail AO is een informaticatoepassing om arbeidsongevallen online aan te geven via een pc
die verbonden is met het internet.
Met de 4 tabs bovenaan het scherm kunt u vlot navigeren in de toepassing

1. Aangifte
Via dit tabblad voert u alle aangiften
in.
U vult het polisnummer in, de datum
van het schadegeval, de naam van
het slachtoffer en de verschillende
gevraagde inlichtingen.
Nadat u de aangifte verstuurd hebt,
ontvangt u het definitieve
schadenummer.

2. Raadpleging
Hier kunt u de lopende dossiers, de gedane betalingen aan de verschillende begunstigden
en de berekeningswijze raadplegen. Heel handig want u kunt zo uw getroffen medewerker
onmiddellijk op de hoogte brengen van de vorderingen van zijn dossier.

3. Simulatie van een ernstig arbeidsongeval
Door enkele vragen te beantwoorden weet u of het ongeval dat u aangeeft volgens de wet
beschouwd wordt als een ernstig ongeval. In dat geval moet u een verslag invullen volgens
het voorgestelde model.

4. Beheer
Met deze functie kunt u eenvoudige beheersdaden uitvoeren, zoals een schadegeval
raadplegen, gegevens doorsturen naar uw beheerssysteem, de uren van blootstelling aan
het risico invoeren en een dringende medische expertise aanvragen.
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2. De analyse
Ongewild is een arbeidsongeval soms een
goede gelegenheid om uw preventieaanpak volledig te herbekijken.
Wacht niet tot er iets onherstelbaars
gebeurt om de nodige maatregelen te
nemen. Uw schadestatistiek helpt u om
een reëel beeld te krijgen van de situatie
in uw onderneming en er conclusies uit te
trekken.
Met deze toepassing kunt u verschillende
statistieken op- maken. Deze cijfers zullen
uw analyse vergemakkelijken. Zo kunt u
nagaan waar het schoentje wringt en waar uw inspanningen al vruchten hebben afgeworpen.
Bovendien kunnen alle gegevens worden omgezet in grafieken of tabellen die u dan kunt
importeren in uw eigen documenten.
Een waardevolle tool op alle vlakken.

3. Ondersteuning
AXA is zich ervan bewust dat de rol van een
verzekeraar niet beperkt blijft tot het innen
van premies of het betalen van
vergoedingen. Daarom stelt het
departement Safety Engineering een hele
reeks middelen ter beschikking om een
preventieplan uit te voeren of te versterken.
Oordeel zelf maar :
A. Een preventie-ingenieur tot uw
beschikking
Via Helpdesk staat een preventieingenieur u dagelijks met raad bij voor
het opstellen en opvolgen van uw
preventieplan.
B. Opleidingsprogramma’s op maat
Naast zijn oordeelkundig advies kan onze preventie-ingenieur ook, samen met u, opleidingsprogramma’s opstellen rond welbepaalde thema’s. Zo kunt u uw werknemers opleiden en
bewust maken van de gevaren in hun werkomgeving.
C.Visuele en papieren ondersteuningsmiddelen
‘Last but not least’ heeft het departement Safety Engineering van AXA ook brochures,
praktische gidsen en preventiefiches ontwikkeld. Deze leggen, in detail en aan de hand van
foto’s, de procedures uit om bijvoorbeeld een boormachine of takel correct te gebruiken, of
gevaarlijke producten te hanteren.
U kunt deze documenten onmiddellijk downloaden via Dail AO.
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4. Full Services Arbeidsongevallen,
winnende partners!
Om bedrijven te helpen een sterk preventiebeleid te ontwikkelen of hun personeelsbeleid te
verbeteren, heeft AXA een overeenkomst gesloten met verschillende externe partners.
Deze gespecialiseerde partners bieden een uitgebreid gamma van diensten aan die het
aanbod van ons departement Safety Engineering aanvullen en dat tegen een voordelig tarief.
Op het einde van deze brochure vindt u een lijst van deze partners.

Een toepassing tot uw dienst
Dail AO kan uitgebreid worden onder andere met de registratie van de
EHBO-incidenten en de interne ongevalsaangifte.
De toepassing is heel gebruiksvriendelijk en stelt op ieder ogenblik
een bibliotheek en een helpfunctie ter beschikking.
U beschikt over verschillende kanalen:


De FAQ: u vindt er onmiddellijk een antwoord op de meest gestelde vragen.



E-mail: voor meer specifieke problemen waarvoor een analyse door een expert nodig is, krijgt u
een antwoord binnen 24u.



De telefoon: u krijgt een antwoord binnen de 20 minuten

De bibliotheek omvat alle nieuwsbrieven die door het departement gepubliceerd zijn, de Safety
Flash-fiches en andere nuttige documentatie en inlichtingen. Een ware schat aan informatie!

Dail AO is in de eerste plaats een gratis toepassing voor u ontworpen om u het
leven te vergemakkelijken!
Overtuigd? Surf snel naar www.corporate.axa.be en vraag uw toegang. U zult niet
meer zonder kunnen.
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Deze brochure geeft u een algemene voorstelling van ons product. Wij raden
u aan aandachtig de van kracht zijnde algemene voorwaarden te lezen.
Enkel daar vindt u het geheel van de toepassingsmodaliteiten van onze
verzekeringsdekkingen.

