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Maatwerk verzekeringen en hypotheken
Onafhankelijk advies bij u thuis;
ook ’s avonds en in het weekend
Provisieloze verzekeringen
Abonnement; financiële helderheid
Eén aanspreekpunt, 24/7 bereikbaar
Snelle en klantvriendelijke schadeafwikkeling
Zekerheid en gemak; u en uw thuisfront
hebben er geen omkijken naar

Voordeel nieuwe vakbondsleden
•
Thuiswonende nieuwe vakbondsleden betalen de eerste 3 maanden
GEEN premie MPM en GEEN abonnementskosten
•
Zelfstandig wonende nieuwe vakbondsleden bieden wij de eerste
3 maanden kosteloos het full service DFD-abonnement aan
Informatie en advies
Bent u een nieuw vakbondslid?
Dan maken wij kosteloos een persoonlijke afspraak met u.

Missie
verzekerd!
Maatwerk
Pakket
Militair

Met de gratis DFD App heeft u direct
de juiste alarmnummers bij de hand.

Vier unieke verzekeringen
speciaal voor u als militair
T

(040) 20 73 100

E

dfd@dfd.nl

I

www.dfd.nl

Beroepsmilitair
Een avontuurlijke baan voor
mannen en vrouwen met zeker
geen ‘negen tot vijf’ mentaliteit.
Militair zijn vergt vakmanschap
en stelt hoge eisen aan u, zodat
u onder alle omstandigheden
optimaal inzetbaar bent. Wij van
DFD kennen de risico’s die u als
militair loopt.
Missie verzekerd
U bereidt zich voor. Zowel
fysiek als mentaal met als
doel om in topconditie te zijn.
Defensie en vakbonden helpen
u daarbij. DFD is al vele jaren
de verzekeringspartner van de
ACOM, NOV, AFMP/FNV en
MARVER/FNV. Met DFD regelt
u de verzekeringen. Zo bent u in
alle situaties goed voorbereid.
DFD
DFD is al ruim 23 jaar de
specialist op het gebied van
verzekeringen die volledig zijn
afgestemd op de risico’s die
u als militair loopt en waar uw
thuisfront mee te maken kan
krijgen. DFD spreekt de taal
van militairen en is schrijver van
de Wegwijzer Sociale Zekerheid Defensie en het boekje
Wegwijzer bij Opkomst.
Service en dienstverlening
U hebt één aanspreekpunt voor
advies en al uw verzekeringen.
Zoals u als militair wereldwijd
voor onze veiligheid instaat,
staan wij er voor u. Wij komen
met oplossingen en hulp in

DFD MaatwerkPakket Militair

noodsituaties. Met het DFDabonnement krijgt u 24/7 hulp
van DFD. In geval van nood
volstaat één telefoontje of
mailtje. U heeft er geen omkijken
meer naar. Helder, zeker en
gemakkelijk.
DFD MaatwerkPakket Militair
Defensie doet veel om de
risico’s voor haar personeel
te beperken. Toch kan er
altijd wat mis gaan. Het DFD
MaatwerkPakket Militair (MPM) is
uniek en speciaal afgestemd op
de risico’s die u als militair loopt.
Niet alleen uw beroepsrisico’s,
maar ook de risico’s thuis, tijdens
sport, vrijetijdsbesteding of
op vakantie. Vele duizenden
militairen en hun gezinnen zijn
bij DFD verzekerd.
DFD-abonnement
Met het DFD-abonnement kiest
u voor DFD en DFD voor u!
DFD ontvangt geen provisie van
verzekeraars. Hierdoor zijn we
onafhankelijk. Door het grote
aantal militairen dat bij DFD
verzekerd is, kunnen wij de prijs
van het DFD-abonnement en het
MPM laag houden.

Vier unieke verzekeringen speciaal voor u als militair
Ongevallenverzekering

1

Defensie is een goede werkgever, met goede
voorzieningen, maar na een ongeval krijgt
u niet altijd voldoende om alle financiële
gevolgen na een ongeval te dragen. Met de
ongevallenverzekering heeft u extra financiële
ruimte. Zowel uw particuliere als militaire
ongevallenrisico’s zijn gedekt.

Inboedelverzekering
legeringskamer
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U neemt privéspullen, zoals een telefoon,
computer en kleding mee naar uw basis,
kazerne, schip of uitzending. Voor schade en
diefstal hiervan is Defensie in principe niet
verantwoordelijk.

Aansprakelijksheidsverzekering
(AVP)
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Een ongeluk zit in een klein hoekje. U of iemand uit
uw gezin kan schade veroorzaken bij een ander. De
kosten kunnen dan hoog oplopen. Hiervoor is een
aansprakelijkheidsverzekering noodzakelijk. Omdat
u door-de-weeks op de kazerne woont, bent u vaak
niet meer verzekerd onder de AVP van uw ouders.

Doorlopende reisverzekering
© De informatie in deze productfolder kan
aan wijziging onderhevig zijn. Aan deze
informatie kunnen dan ook geen rechten
worden ontleend. De uiteindelijk op de
polis vermelde voorwaarden en premies
zijn bepalend.
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Als militair maakt u vaak ‘zakenreizen’.
Bijvoorbeeld buitenlandse oefeningen of een
missie. Deze ‘zakenreizen’ vallen niet onder de
dekking van een gemiddelde reisverzekering.
Bij DFD wel! Natuurlijk zijn ook uw privéreizen
verzekerd met onze reisverzekering.

Voorbeeld Laten we hopen dat het nooit
gebeurt. Tijdens een uitzending raakt u bij
een gewapend conflict (=molest) gewond of
komt u te overlijden. Dan biedt een ‘gewone’
Nederlandse ongevallenverzekering geen
dekking. Onze MPM Ongevallenverzekering
is ondergebracht bij een buitenlandse
verzekeraar en dekt het risico wel.

Voorbeeld Als militair deelt u vaak met
collega’s een legeringskamer. Wanneer
uw spullen worden gestolen, is dit
meestal zonder sporen van inbraak.
Een normale inboedelverzekering biedt
geen dekking. Onze MPM Inboedelverzekering wel wanneer u aangifte doet
bij de Koninklijke Marechaussee.

Voorbeeld U stoot de bril van een
vriend van tafel. De schade bedraagt
150 euro. U bent aansprakelijk. De AVP
uit het DFD MaatwerkPakket vergoedt
de kosten. U heeft geen financiële
zorgen.

Voorbeeld Tijdens een uitzending wilt u
terugkeren naar Nederland omdat een
goede vriend ernstig ziek is. Defensie is
akkoord maar vergoedt de kosten niet.
Onze doorlopende reisverzekering wel.
Standaard mag u 365 dagen aaneengesloten
op reis en bent u verzekerd voor annulering.

