DFD-abonnement

DFD-abonnement

Helder, voordelig en gemakkelijk
Met het abonnement kiest u voor DFD en DFD voor u. U heeft één
aanspreekpunt voor al uw verzekeringen en persoonlijk ﬁnancieel advies.
Zoals u met een onderhoudsabonnement voor uw CV-ketel de zekerheid
van warmte heeft, biedt het DFD-abonnement u de zekerheid dat uw
verzekeringen en overige ﬁnanciële zaken altijd in orde zijn. Alles onder
één dak!
In uw persoonlijke situatie kan veel veranderen.
U verandert van werkgever, gaat een woning
kopen of er is een kind op komst. Het is belangrijk
om regelmatig te checken of uw verzekeringen
nog passend zijn en uw ﬁnanciële doelen worden
gerealiseerd.
Als abonnee van DFD nemen wij u die zorg uit
handen! Door het grote aantal relaties dat
DFD heeft, kunnen we de prijs laag houden.
Als DFD-relatie proﬁteert u hiervan. Het DFDabonnement kost € 26,13 per maand.
Provisieloze verzekeringspremie
Uw verzekeringspremie is lager omdat DFD van de verzekeraar geen provisie
meer ontvangt.

Persoonlijk ﬁnancieel advies
Met het abonnement bent u óók in de
toekomst verzekerd van persoonlijk advies
bij u thuis. U kunt dit gebruiken voor
het actualiseren en opschonen van uw
verzekeringspakket of mogelijk bent u toe aan
een persoonlijk ﬁnancieel advies. Door nu te
kiezen voor het abonnement voorkomt u dat u
later met hoge kosten wordt geconfronteerd.

Vergelijk voor samenwonenden zonder kinderen met koopwoning
schadeverzekering en
overige kosten

verzekerde som en
bijzonderheden

dit betaalt u nu
per maand

dit betaalt u bij een
abonnement

€ 200.000

€ 22,26

€ 16,70

Schadeverzekeringen
Woonhuis
Inboedel
Aansprakelijkheid
Rechtsbijstand
Ongevallen overlijden en invaliditeit

€ 50.000

€ 12,75

€ 9,56

€ 1.250.000

€ 4,17

€ 3,13

twee modules

€ 14,65

€ 11,72

€ 100.000

€ 28,33

€ 24,08

Doorlopende reis

inclusief annulering

€ 9,13

€ 7,12

Autoverzekering

gemiddeld

€ 50,00

€ 40,00

gem. kosten p/m

€ 15,00

vast tarief

€ 10,45

Overige kosten
Financieel advies
DFD servicevergoeding
DFD-abonnement

€ 26,13

Totaal per maand

€ 166,75

€ 138,44

Premies, DFD servicevergoeding en DFD-abonnement zijn inclusief assurantiebelasting

UW VOORDEEL:
•
•

Elke drie jaar totaal advies op huisadres
Ruim € 28,- per maand

Hypotheek
Uw gezin en huis zijn de hoeksteen van de ﬁnanciële huishouding. Het
DFD-abonnement geeft recht op een gratis intake- of informatiegesprek
hypotheken. Voor het complete hypotheek-advies- en bemiddelingstraject
hanteert DFD vaste tarieven.
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Vergelijk voor samenwonenden zonder kinderen met huurwoning
schadeverzekering en
overige kosten

verzekerde som en
bijzonderheden

dit betaalt u nu
per maand

dit betaalt u bij een
abonnement

Schadeverzekeringen
Huurders- of eigenarenbelang

€ 7.500

€ 0,62

€ 0,52

Inboedel

€ 50.000

€ 12,75

€ 9,56

€ 1.250.000

€ 4,17

€ 3,13

twee modules

€ 14,65

€ 11,72

€ 100.000

€ 28,33

€ 24,08

Aansprakelijkheid
Rechtsbijstand
Ongevallen overlijden & invaliditeit
Doorlopende reis

inclusief annulering

€ 9,13

€ 7,12

Autoverzekering

gemiddeld

€ 50,00

€ 40,00

gem. kosten p/m

€ 15,00

vast tarief

€ 10,45

Overige kosten
Financieel advies
DFD servicevergoeding
DFD-abonnement

€ 26,13

Totaal per maand

€ 145,10

€ 122,26

Premies, DFD servicevergoeding en DFD-abonnement zijn inclusief assurantiebelasting

UW VOORDEEL:
•
•

Elke drie jaar totaal advies op huisadres
Ruim € 22,- per maand

Het DFD-abonnement staat voor:
Onafhankelijk persoonlijk advies
Advies bij u thuis, ook ‘s avonds en in het weekend
Eén aanspreekpunt, 24/7 bereikbaar
Maatwerk oplossingen voor uw beroeps- en
privérisico’s
 Geen provisie op alle schadeverzekeringen
 Helderheid waarvoor u betaalt
 Snelle schadeafwikkeling





