Informatie Verzekeringspakket Cliënt
1. Collectieve Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren
2. Collectieve Inboedelverzekering
3. Uitvaartverzekering
4. Rechtsbijstandverzekering
5. Ziektekostenverzekering

Informatieblad 1
Collectieve aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren

Verzekerde:
 Klant van dienstverlener
Dekking:
 Verzekerd bedrag € 1.250.000,00
Premie:
 € 25,00 (per jaar exclusief kosten en assurantiebelasting)
Voorwaarden van deelname
 De dienstverlener is (aspirant)lid van een branche- of beroepsvereniging
Diversen:
 Deelname vanaf 1 klant
 Alle betalingen gaan via de beheerrekening van de cliënt
 Alle correspondentie loopt via de dienstverlener
 Contractduur 1 jaar met stilzwijgende verlenging

Informatieblad 2
Collectieve inboedelverzekering
Verzekerde:
 Klant van dienstverlener
Dekking:
 Keuze uit vier pakketten
1. verzekerd bedrag € 5.000,00 (bedoeld voor klanten in zorginstellingen)
maximale vergoeding lijfsieraden € 1.000,00
maximale vergoeding geld/geldswaardige papieren € 500,00
2. verzekerd bedrag € 25.000,00 (standaard pakket)
maximale vergoeding lijfsieraden € 6.000,00
maximale vergoeding geld/geldswaardige papieren € 1.250,00
3. verzekerd bedrag € 50.000,00 (bedoeld voor klanten die meer c.q.
duurdere inboedelgoederen hebben en waarvoor het standaardpakket te
laag is)
maximale vergoeding lijfsieraden € 6.000,00
maximale vergoeding geld/geldswaardige papieren € 1.250,00
4. verzekerd bedrag € 75.000,00 (bedoeld voor klanten die meer c.q. duurdere
inboedelgoederen hebben en waarvoor de dekking van pakket 3 te laag is)
maximale vergoeding lijfsieraden € 6.000,00
maximale vergoeding geld/geldswaardige papieren € 1.250,00



Tot aan het verzekerd bedrag geen onderverzekering
Uitgebreide voorwaarden voor inboedelverzekering

Premie:
 Pakket 1: € 35,00 per jaar exclusief kosten en assurantiebelasting
 Pakket 2: € 68,75 per jaar exclusief kosten en assurantiebelasting
 Pakket 3: € 112,50 per jaar exclusief kosten en assurantiebelasting
 Pakket 4: € 168,75 per jaar exclusief kosten en assurantiebelasting
Voorwaarden van deelname
 De dienstverlener is (aspirant)lid van een branche- of beroepsvereniging
 Alle betalingen gaan via de beheerrekening van de cliënt
Diversen:
 Deelname vanaf 1 klant
 Alle correspondentie loopt via de dienstverlener
 Contractsduur collectief 1 jaar met stilzwijgende verlenging

Informatieblad 3
NBP uitvaartverzekering

Verzekerde:
 Klant van dienstverlener
Dekkingskeuze:
 Uitgebreide uitvaart in natura (crematie)
 Uitgebreide uitvaart in natura (begraven), minimale aanvullende gelddekking van € 2.500,i.v.m. de grafkosten
 Multiculturele uitvaart
Premie:
 Leeftijdsafhankelijk
 Premiebetaling tot eindleeftijd 85 jaar
Kosten NBP
 Sinds begin 2013 krijgt NBP geen vergoedingen (provisie) meer voor het offreren, afsluiten en
beheren van een uitvaartverzekering. Dit zorgt voor een verlaging van de te betalen premie.
Daarom wordt door NBP kosten bij de klant zelf in rekening gebracht. Deze kosten bedragen
eenmalig € 120,00 per premiebetalende polis of een combinatie van polissen voor één en
dezelfde klant. Dit bedrag wordt in 12 maandelijkse termijnen van € 10,00 geïncasseerd
Voorwaarden van deelname:
 De dienstverlener is (aspirant)lid van branche- of beroepsvereniging
 De klant van de dienstverlener is de polishouder
 Alle betalingen gaan via de beheerrekening van de cliënt
 Acceptatieleeftijd tot 75 jaar
Diversen:
 Bij aanvang gratis grafkostenonderzoek
 Alle correspondentie loopt via de dienstverlener
 Er worden twee gezondheidsvragen gesteld. Indien één of beide gezondheidsvragen met “ ja”
zijn beantwoord, dan ontvangt u van ons via de email een voorstel op maat.

De volgende diensten en producten zijn verzekerd in het Natura pakket:





















Het aannemen, regelen en begeleiden van de uitvaart door een Monuta uitvaartverzorger;
Bewijs van overlijden;
De laatste verzorging van de overledene;
De uitvaartkist die hoort bij dit pakket;
Het overbrengen van de overledenen van de plaats van overlijden naar de woonplaats in
Nederland (werelddekking);
Opbaring in een uitvaartcentrum van Monuta of verzorging van een thuisopbaring;
Het op de dag van de uitvaart overbrengen van de overledene van het opbaaradres (eventueel
via de kerk) naar de plaatselijke begraafplaats of het dichtstbijzijnde crematorium binnen een
straal van 20 kilometer (extra kilometers zijn mogelijk tegen meerkosten). De overledene wordt
overgebracht i een rouwauto in een kleur die bij Monuta gebruikelijk is in uw
regio;
Een volgauto voor vier personen in een kleur die bij Monuta gebruikelijk is in uw regio. Als
gewenst, dan wordt de familie binnen de gemeente opgehaald en weer thuisgebracht binnen
een straal van 20 kilometer (extra kilometers zijn mogelijk tegen meerkosten);
Het benodigde aantal dragers, maximaal zes;
75 luxe rouwbrieven, inclusief postzegels;
75 luxe dankbetuigingen, inclusief postzegels of 100 luxe bidprentjes;
Een verzendset voor het rouwdrukwerk;
Condoleanceregister;
Een vrij te besteden bedrag van € 1.560,00 dat dient voor alle kosten met betrekking tot de
uitvaart die niet onder het dienstenpakket van Monuta vallen zoals: crematiekosten,
asbestemming, notariskosten, grafrechten of de koffietafel. De hoogte van dit bedrag wordt
jaarlijks vastgesteld;
Een ongevallendekking van € 2.500,00 bovenop het vrij te besteden bedrag. Dit bedrag is
alleen beschikbaar als het overlijden een rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een
ongeval zoals omschreven in de clausules bij deze polis;
Rechtsbijstand voor de gezamenlijke erfgenamen als zij een geschil hebben met een derde
dat te maken heeft met het overlijden, zoals omschreven in de clausules bij deze polis;
Nazorg door een uitvaartverzorger of uitvaartconsulent;
Monuta Nazorgboek

Als er geen gebruik wordt gemaakt van onderdelen van het pakket, dan vindt er geen uitkering in geld
plaats. In plaats hiervan wordt de compensatiewaarde van deze niet afgenomen onderdelen
verrekend met de overige uitvaartkosten boven het vrij te besteden bedrag. De compensatiewaarden
worden jaarlijks op 1 januari vastgesteld door Monuta.
Wordt de uitvaart niet door Monuta verzorgd? Dan worden de verzekerde producten, diensten en het
vrij te besteden bedrag niet uitgekeerd. In plaats hiervan wordt er een bedrag overgemaakt aan de
hand van uitvaartnota’s die wij ontvangen. Monuta bepaalt jaarlijks de hoogte van dit bedrag op 1
januari.

Informatieblad 4
NBP particuliere rechtsbijstandverzekering
Verzekerde:
Klant van dienstverlener

Dekking





A
A+B
A+B+C
A+B+C+D

Premies
 A
 A+B
 A+B+C
 A+B+C+D

Verkeer
Verkeer+ Consument & W onen
Verkeer+ Consument & W onen + Inkomen
Verkeer+ Consument & W onen + Inkomen + Fiscaal & Vermogen
Jaar
€ 65,89
€ 166,17
€ 255,78
€ 305,32

Halfjaar
€ 33,94
€ 85,58
€ 131,73
€ 157,24

Kwartaal
€ 17,13
€ 43,20
€ 66,50
€ 79,39

Maand
€ 5,76
€ 14,54
€ 5
22,38
€ 26,72

Voorwaarde van deelname
 De dienstverlener is (aspirant)lid van een branche- of beroepsvereniging
Diversen
 Alle correspondentie loopt via de dienstverlener.
 Contractsduur 1 jaar met stilzwijgende verlenging.
 Alle betalingen gaan via de beheerrekening van de cliënt
 De genoemde premies zijn exclusief kosten en assurantiebelasting.

NBP collectieve ziektekostenverzekering (verzekeraar: de Amersfoortse)
2015
Verzekerde:
 Klant van dienstverlener of personeel
Dekking / Premie per maand:
 Basisverzekering
: € 102,95
 Kinderen tot 18 jaar betalen geen premie voor de basisverzekering

Dekking / Premies per maand aanvullende dekkingen:
 Budget
: vanaf € 8,25
 Basis
: vanaf € 13,55
 Uitgebreid
: vanaf € 21,40
 Optimaal
: vanaf € 36,00





Tandarts basis met vergoeding tot € 250,00
Tandarts extra met vergoeding tot € 500,00
Tandarts uitgebreid met vergoeding tot € 750,00
Tandarts optimaal met vergoeding tot € 1.500,00

: vanaf
: vanaf
: vanaf
: vanaf

€ 12,95
€ 13,95
€ 25,10
€ 36,00

 Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd. (dekking afhankelijk van het gekozen aanvullende
pakket)
Voorwaarden van deelname:
 De dienstverlener is (aspirant)lid van een branche- of beroepsvereniging
Diversen:
 Alle correspondentie loopt via de verzekeraar
 Contractsduur 1 jaar met stilzwijgende verlenging

Informatieblad 5
NBP collectieve ziektekostenverzekering (verzekeraar: de Amersfoortse)
Hoe deelnemen in het collectieve zorgcontract
 De dienstverlener stuurt via de mail een door NBP uitgereikte Excellijst inclusief de gegevens
van de kandidaat-verzekerden aan NBP retour
 NBP maakt een polisvergelijk en geeft advies over de keuze van de aanvullende dekking
 Indien de kandidaat-verzekerde (in sommige gevallen is dit de dienstverlener namens de
cliënt) akkoord gaat met het voorstel, dan draagt NBP zorg voor de polis
 NBP zegt de oude polis op
 Overstappen naar NBP kan één keer per jaar per 1 januari van ieder jaar
 Géén deelname mogelijk indien de kandidaat-verzekerde nog een betalingsachterstand heeft
bij de oude zorgverzekeraar
 Indien de kandidaat-verzekerde geen polis heeft lopen, dan dient er een formulier ingevuld te
worden om te bezien of de kandidaat-verzekerde wel of geen boete opgelegd krijgt
(afhankelijke van persoonlijke omstandigheden)

