in uw belang
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Unieke samenwerking van DVN met Omnis
Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten is niet zo gemakkelijk als u diabetes
hebt. Terwijl het slim is om wel zo’n verzekering af te sluiten. Dat geldt zeker als u zelfstandig ondernemer bent.
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NIEUW!

N

atuurlijk wilt u het liefst arbeidsongeschiktheid voorkomen. Mocht u er
onverhoopt mee te maken krijgen, dan is het
fijn als u goed verzekerd bent en alles financieel geregeld is! Dit kan met een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Deze verzekering
keert een vooraf bepaald bedrag uit als u
door ziekte niet kunt werken.

Vergelijkingsmogelijkheden in aanvraagtraject

Uw voordelen:
• U ontvangt snel offertes van verschillende
verzekeraars.
• Duidelijk overzicht van kosten en premies
• Ook mogelijk als u elders al eens bent
afgewezen.
• Geen provisie. Dit scheelt aanzienlijk in
het totaalbedrag, immers bij een hogere
premie betaalt u automatisch ook een
hogere provisie.
• Forse besparing (20%) door uw lopende
verzekering snel om te zetten zonder
provisie.
• Als lid van DVN krijgt u een korting van
€ 125,- op het afsluiten van de arbeidsongeschiktheidsverzekering.
U betaalt  € 975,- i.p.v. € 1100,-.
Kijk op www.diabetes-aov.nl of bel met
Omnis Financieel Adviesgroep 0320-295070.

Uitvaartverzekering
Tegenwoordig kost een gemiddelde uitvaart zo’n
€ 8.000,-. Wilt u uw nabestaanden niet met onverwachte
kosten achterlaten, dan kunt u dit bedrag verzekeren.

E

en uitvaartverzekering is voor iedereen mogelijk, ook
als u diabetes hebt. Kinderen tot 18 jaar zijn bovendien
gratis meeverzekerd. Voor de uitvaartverzekering werkt
DVN samen met Omnis Financieel Adviesgroep. Zij rekenen u graag voor dat een uitvaartverzekering een goede
investering is. Ze hebben met verschillende verzekeraars
afgesproken dat u geen gezondheidsverklaring hoeft in te
vullen. U wordt dus direct geaccepteerd zonder een verhoogde premie.

Uw voordelen:
• Acceptatie gegarandeerd (gezondheidsverklaring niet
noodzakelijk dus geen opslag of uitsluitingen).
• Snel in het bezit van offertes van verschillende verzekeraars.
• Duidelijk overzicht van kosten en premies.
• Ook mogelijk als u elders al eens bent afgewezen.
• Als lid van DVN krijgt u een korting van € 60,-.
U betaalt € 290,- i.pv. € 350,-.
Kijk op www.diabetes-uitvaartpolis.nl of bel met Omnis
Financieel Adviesgroep 0320-295070.
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De financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid en ziekte zijn voor iedereen
anders. Daarom is goed advies over de consequenties hiervan belangrijk. DVN werkt in
deze samen met Omnis Financieel Adviesgroep. Zij zijn gespecialiseerd in verzekeringen voor mensen met diabetes en vragen
voor u de verzekering aan. U ontvangt van
verschillende verzekeringsmaatschappijen
een offerte. Deze offertes worden persoonlijk
met u besproken, waarna u kunt kiezen.

