Eerlijke premies
Meer keuze
Minder kosten
Sneller verzekerd

Overlijdensrisicoverzekering
op Maat
Sinds een aantal jaren hebben mensen met een chronische aandoening dezelfde
positie als gezonde mensen bij de ziektekostenverzekering. Iedereen, jong of
oud, ziek of gezond is tegen dezelfde premievoorwaarden verzekerd via de
zorgverzekeringswet. In de praktijk is dit echter niet het geval. Bijvoorbeeld als
u een overlijdensrisicoverzekering wilt afsluiten. DVN vindt dit zeer onterecht en
meldt u met trots de unieke Overlijdensrisicoverzekering op Maat!

Er valt wat te kiezen!

Voor wie?

Met de Overlijdensrisicoverzekering
op Maat is het gedaan met de
onvoorspelbare opslag op standaardpremies gebaseerd op de medische
gegevens van u als patiënt. Uw
medische verklaring vormt namelijk
bij ons het startpunt van het offertetraject waarna u meerdere offertes
kunt vergelijken. Offertes die
worden aangevraagd bij ruim tien
aangesloten verzekeraars. Juist
die keuzemogelijkheid en de korte
doorlooptijd van het traject, bieden u de
mogelijkheid flink te besparen. Ook als
u al een overlijdensrisicoverzekering
heeft, is dat het vergelijken waard!

Uw zorg is onze zorg! Deze overlijdensrisicoverzekering is dan ook
bedoeld voor iedereen met diabetes
in Nederland.

Uw voordeel
Betaal nu eenmalig € 295,- afsluitkosten en bespaar op de lange termijn
wel duizenden euro’s! Bent u DVNlid? Dan ontvangt u ook nog eens
€ 30,- extra korting. Nog geen lid?
Ook dan kunt u gebruikmaken van
dit unieke aanbod en ontvangt u een
DVN lidmaatschap cadeau. U profiteert
daarmee een jaar lang van alle
ledenvoordelen.

Hoe komt u in aanmerking voor
de overlijdensrisicoverzekering?
Heeft u diabetes en wilt u een
overlijdensrisicoverzekering afof oversluiten? Kijk dan op:
www.risicoverzekeringopmaat.nl
en lees meer over het (aanvraag)
traject. U kunt zich direct (vrijblijvend)
aanmelden en wordt op korte termijn
gebeld om uw persoonlijke wensen
door te spreken.

Meer weten?
Neem contact op met:
035 626 57 80
www.risicoverzekeringopmaat.nl

Wij zijn er voor u!
Diabetesvereniging Nederland (DVN) is een actieve vereniging voor alle mensen
met diabetes. DVN biedt hen advies via een uitgebreid dienstenpakket (met onder
andere de diabeteslijn (033 - 463 05 66) en de SugarKidsClub) en praktische
ondersteuning op het gebied van werk, rijbewijs, verzekeringen, belastingen,
preventie en andere thema’s. Voluit leven met diabetes, daar gaan wij voor!
DVN is hierover voortdurend in gesprek en onderhandeling met overheid
zorgverzekeraars, zorgprofessionals en andere (diabetes)organisaties.

Ook overtuigd van de meerwaarde van DVN? Word dan nu lid van de grootste
patiëntenvereniging van Nederland via www.dvn.nl/verzekeringen en profiteer
direct van alle voordelen!
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De overlijdensrisicoverzekering is naast onder andere de zorgverzekering,
insulinepompverzekering, arbeidsongeschiktheidsverzekering en rechtsbijstandsverzekering één van de verzekeringen die u via DVN kunt afsluiten.
Mooie resultaten die we met steun van onze leden bereiken.

