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Unieke samenwerking van DVN en Independer

Nieuw: Overlijdensrisicoverzekering op maat!

Veel mensen met diabetes zal het bekend voorkomen: je wilt een overlijdensrisicoverzekering
afsluiten, maar krijgt óf een afwijzing óf een torenhoge premie. DVN vindt dit onterecht en is
daarom trots op de nieuwe samenwerking met Independer. ‘Wij gaan voor betere premies,
een korter proces en meer keuzemogelijkheden.’
ste standaardpremie, maar na
het opvragen van de offerte blijkt
deze verzekeraar helemaal niet
zo goedkoop. Als je verzekeraar E
kiest, bespaar je ruim 3000 euro
over de gehele looptijd. En als je
verzekeraar C kiest zelfs nog meer.
We zetten ook de voorwaarden op
een rijtje, zodat mensen die in hun
keuze kunnen meenemen. Verder
is de doorlooptijd verkort; moet je
normaal gesproken twee tot drie
maanden wachten op 1 offerte, nu
is dat 4 tot 6 weken en dan heb je
meteen meerdere offertes. Het kan
nog sneller als dat nodig is.”
Smilde: “We zijn als DVN trots op
deze samenwerking en we zijn
ervan overtuigd dat we onze leden
hiermee extra service kunnen bieden. Mensen die lid zijn van DVN
krijgen bovendien 30 euro korting
op het afsluiten.”

Interesse? Meld u (vrijblijvend) aan via
www.risicoverzekeringopmaat.nl
standaardpremie

Toch nog gelukt
Evert Smits (47, lid DVN, diabetes
type 1 sinds 1986) sloot begin dit
jaar via Independer een overlijdensrisicoverzekering af .‘Mijn
vrouw en ik hebben in 2007 een
hypotheek afgesloten. We hebben
destijds geprobeerd een overlijdenrisicoverzekering af te sluiten,
maar de premie ging vier keer
over de kop. Terwijl ik toen dus nog
maar 40 jaar was. Het was voor ons
niet op te brengen. Toch bleef het
knagen. Als mij wat overkomt is
het voor mijn vrouw lastig hier te
blijven wonen. Het voordeel van de
werkwijze van Independer is dat je
maar één keer een medische verklaring hoeft in te vullen. Daarmee
werden bij acht (inmiddels zijn dit
er al meer) verzekeraars offertes
aangevraagd. Dat bespaart ons en
ook de arts tijd. We kregen zo’n
scherpe aanbieding dat ik het te
verzekeren bedrag omhoog kon
doen. We hebben nu 15 jaar een
bedrag van 150.000 euro verzekerd. Het premiebedrag is ruim de
helft minder dan ik van te voren als
maximum bedacht had!’
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“M

ensen met diabetes
kiezen op basis van de
standaardpremies vaak een verzekering”, vertelt Daniel de Wild,
productmanager van Independer.
“Bij het opvragen van de offerte
moet een medische verklaring
worden ingevuld. Heeft iemand
een chronische ziekte dan blijkt
de premie ineens flink verhoogd.”
Voorzitter Margreeth Smilde van
DVN: ‘We horen van leden dat dit
kan oplopen tot wel 300%. Dat kan
natuurlijk niet. Daarom zocht DVN
de samenwerking met Independer.
Zij hebben een unieke oplossing
voor alle mensen met diabetes.”
De Wild: “Wij beginnen met de
medische verklaring en vragen
meerdere offertes tegelijk aan.
Hierdoor kunnen mensen vergelijken en kiezen.” In onderstaande
grafiek is een voorbeeld van het
resultaat van de offertes te zien.
“Verzekeraar B heeft de goedkoop-

