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Aan de teksten van deze brochure 
kunt u geen rechten ontlenen. 
Bekijk voor gedetailleerde informatie 
onze polisvoorwaarden. 

AFM 12000407

Voordelen van 
onze uitvaartzorg

-    24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar voor deskundige hulp 

en advies.

-    Specialist in repatriëring. Wij werken samen met vrijwel alle bekende 

alarmcentrales.

-    Eén persoon (Monuta uitvaartverzorger) die de uitvaart met de 

nabestaanden bespreekt en de uitvaart begeleidt.

-    Gratis vastleggen van uitvaartwensen in Monuta Uitvaartwens.

-    Een persoonlijke gedenkplaats voor de overledene op 

    www.monuta.nl/gedenkplaats.

-    Eenvoudig rouwadvertenties opmaken via

    www.monuta.nl/rouwbericht.

-    Handig nazorgboek met tips en adviezen voor nabestaanden.

-    Administratie na overlijden snel geregeld via Monuta Opzegdienst.

-   Gratis magazine Eindeloos.

-    Iedereen kan bij ons zijn of haar uitvaart ontwerpen op

    www.monuta.nl, compleet met beeld en geluid.

Voordelen voor u 
als intermediair

- Marketingmiddelen online raadplegen en bestellen.

- Direct sluiten module voor uw website.

-  Een portefeuilleanalyse: een rapport dat inzicht geeft in uw klantenbe-

stand.

- Deelname aan opleidingsdagen.

- Gegarandeerd snelle polisopmaak.

- Nieuwe polisaanvragen en mutaties eenvoudig via internet.

-  Breed assortiment uitvaartverzekeringen: natura- en kapitaal.

-  Korte communicatielijnen.

Meer weten?
Wilt u meer weten of een afspraak maken?

Neem dan gerust contact op met ons Service Center Zakelijke Markt 

via (055) 539 11 30 of intermediair@monuta.nl.



Waarom Monuta? 

Monuta heeft al bijna 90 jaar ervaring in het verzorgen en verzekeren 

van uitvaarten. Met 130 eigen vestigingen, zeven crematoria en drie 

begraafplaatsen is Monuta de grootste uitvaartverzorger van Nederland. 

Jaarlijks verzorgen wij zo’n 15.000 uitvaarten. We hebben inmiddels 

ruim1 miljoen verzekerden.

Wij vinden het belangrijk dat mensen een goed gevoel

overhouden aan onze dienstverlening. Of het nu gaat om het verzorgen 

van een uitvaart of een verzekeringsadvies. Ook u geven we graag een 

goed gevoel. Dit doen wij met uitstekende ondersteuning, uitgebreide 

verzekeringsproducten en creatieve marketingmiddelen. Wij zetten 

graag op een rij welke voordelen wij u bieden. Deze voordelen zijn ook 

handig wanneer u uw eigen relaties adviseert.

Uitvaartverzekering in geld
- De nabestaanden kunnen het verzekerde bedrag vrij besteden.

-  Kinderen zijn gratis meeverzekerd (vanaf 24 weken zwangerschap tot 

18 jaar), voor het hoogst verzekerde bedrag van één van de ouders.

-  Het verzekerde bedrag kan eens in de drie jaar zónder gezondheids-

vragen worden verhoogd.

- Scherpe (lage) premie.

-  Als Monuta de uitvaart verzorgt, ontvangen de nabestaanden korting 

op de uitvaartnota. Deze korting bedraagt 10% van het verzekerde 

bedrag op deze polis.

- Ook zeer geschikt als aanvulling op een bestaande uitvaartverzekering.

Voordelen van onze 
uitvaartverzekeringen

Algemeen
- Eenvoudige acceptatie:

	 	•		slechts	twee	gezondheidsvragen;

	 	•		alleen	het	medische	verleden	van	de	afgelopen	drie	jaar	is	relevant.

- Ruime keuze voor de duur van premiebetaling.

- Ook mensen met een minder goede gezondheid zijn welkom 

 (de zogenaamde carenzjaren).

Uitvaartverzekering in diensten
-  De voornaamste kosten bij een uitvaart zijn gedekt als Monuta de 

uitvaart verzorgt.

-  Kinderen zijn gratis meeverzekerd (vanaf 24 weken zwangerschap tot 18 jaar).

-  Vrij te besteden bedrag van ruim € 1.350,- (wordt ieder jaar verhoogd).

- Werelddekking.

-  De verzekering is waardevast: alle onderdelen uit het pakket worden 

volledig vergoed, ongeacht de waarde op het moment van overlijden.

-  Ongevallendekking van € 2.500,- bovenop het vrij te besteden bedrag, 

als het overlijden een gevolg is van een ongeval.

-  Rechtsbijstand voor de nabestaanden als zij een geschil hebben met een 

derde dat te maken heeft met het overlijden.


