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>> MijnSAZAS uitgebreid

Kom in beweging op MijnSAZAS
Bent u klant bij SAZAS? Dan kunt u gebruik maken van ons digitale klantportaal MijnSAZAS.
Daar doet u bijvoorbeeld ziek- en herstelmeldingen. Daarnaast vindt u er de facturen. Maakt
u daar nog geen gebruik van? Zonde, want op MijnSAZAS beheert u voortaan gemakkelijk
zelf uw contactgegevens. Dat is vooral belangrijk voor u.
Wat kunt u nog meer op
MijnSAZAS?
•	een werknemer ziek of hersteld
melden;
•	een werknemer in of uit dienst
melden;
• verzekerde producten bekijken;
• het loon van uw werknemer wijzigen;
•	uw documenten inzien (facturen,
uitkeringsspecificaties,
verzekeringsbewijs, verzuimhistorie
per werknemer);
•	in één keer het cao-loon van al uw
werknemers wijzigen;
•	u aanmelden/afmelden voor onze
digitale nieuwsbrief.
Controleer en/of wijzig uw gegevens op MijnSAZAS.

Waarom moet u uw gegevens bijwerken?
Dat zorgt er voor dat uw contactgegevens up-to-date zijn, zodat wij u in de nabije
toekomst per e-mail kunnen informeren als er nieuwe documenten voor u klaar staan
op MijnSAZAS (bijvoorbeeld een uitkeringsspecificatie, een factuur, etc.). Zo bent u
altijd op de hoogte en staan al uw belangrijke documenten bij elkaar op één plaats.
Daarnaast kunnen wij onze dienstverlening nog beter afstemmen op uw persoonlijke
voorkeuren.

Controleer en/of wijzig de volgende gegevens
• Zijn uw bedrijfs- en contactgegevens juist?
•	Geef per onderdeel aan op welk e-mailadres en telefoonnummer u te bereiken
bent. U kunt ook andere contactpersonen opgeven (bijvoorbeeld een accountant),
afhankelijk van het doel waarvoor u dit wilt gebruiken.
•	Vul in op welk e-mailadres u onze digitale nieuwsbrief wilt ontvangen. U kunt
meerdere e-mailadressen opgeven.
Is uw accountant gemachtigd? Dan kan hij of zij deze wijzigingen ook voor u verzorgen.
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Hoe kom ik op MijnSAZAS?
Log in op www.mijn.sazas.nl.
Daarnaast is MijnSAZAS te vinden links
in de menubalk op onze website
www.sazas.nl. Vragen? Bel naar onze
klantenservice: 071 - 5689199 of mail
naar info@sazas.nl.

Wat is MijnSAZAS?
MijnSAZAS is het digitale klantportaal van SAZAS. Hier regelt u online
uw verzuimadministratie en geeft u
eenvoudig al uw wijzigingen door. Ook
raadpleegt u belangrijke informatie.
Op een moment wanneer het u uitkomt. MijnSAZAS is snel, gemakkelijk, overzichtelijk en altijd bereikbaar.

