Korting Verzekeringen
DAMD! kan profiteren van het feit dat er al voor en met een grote groep
andere creatieve makers en andere zzp’ers en/of werknemers kortingen zijn bedongen bij verzekeringsmaatschappijen. We kunnen een
aantrekkelijk aanbod aanvullende voordelige rechtsbijstandverzekering
aanbieden.
•
•
•
•

Zakelijke schadeverzekeringen Centraal Beheer / Achmea
Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zilveren Kruis / Achmea
Rechtsbijstandverzekering Proteq
Ziektekostenverzekering Menzis

ZAKELIJKE SCHADEVERZEKERINGEN
CENTRAAL BEHEER / ACHMEA

Door je lidmaatschap van DAMD / FNV KIEM profiteer je van de afspraken die de FNV heeft met Centraal Beheer Achmea. Je krijgt 10%
premiekorting op een groot aantal verzekeringen, zoals:
- Brand- en bedrijfsschade
- Glasverzekering
- Ongevallen
- Computer en electronica
- Instrumentenapparatuur
- Bedrijfsautoverzekering
Op deze site lees je hier meer over.
Je kunt Centraal Beheer Achmea ook bellen 0900-4396635
(lokaal tarief).
* Centraal Beheer werkt met bepaalde minimale premiebedragen.
Indien dit bedrag bereikt is kan de korting in sommige gevallen niet of
slechts gedeeltelijk toegepast worden.
ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING
ZILVEREN KRUIS ACHMEA

De FNV heeft in samenwerking met Zilveren Kruis Achmea voor haar
leden een nieuwe variant van de arbeidsongeschiktheidsverzekering
(AOV) ontwikkeld, die zich richt op overbrugging van de eerste twee
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jaar van arbeidsongeschiktheid.
Vanaf enkele tientjes per maand kan een zzp’er zich via de FNV verzekeren bij Zilveren Kruis/Achmea.
Lees meer
Of bel direct naar het verzekeringsdesk speciaal voor FNV-leden: 0900
439 66 35 (lokaal tarief).
RECHTSBIJSTANDVERZEKERING PROTEQ

Met deze aanvullende verzekering biedt het lidmaatschap niet alleen
juridische hulp bij problemen op het gebied van arbeid, inkomen en
letsel, beroepsziekten maar ook bijvoorbeeld voor verkeer- en consumentenzaken. (Lees meer)
ZIEKTEKOSTENVERZEKERING MENZIS

De FNV biedt in samenwerking met Menzis één van de beste zorgverzekeringen van Nederland. FNV-leden en hun gezin krijgen vanaf
7% korting op de Basisverzekerin
10% op alle aanvullende verzekeringen
Voor de collectieve verzekering van Menzis, kijk op
http://www.fnvmenzis.nl/
Overstappen naar het Zorgcollectief FNV/Menzis
Al ruim 280.000 FNV-leden en hun gezinsleden kozen voor het Zorgcollectief voor FNV-leden. Ga naar fnvmenzis.nl of bel de FNV/Menzis
Klantenservice op telefoonnummer 088-222 44 44. Houd hierbij je
lidmaatschapsnummer bij de hand.
Om gebruik te kunnen maken van de collectieve zorgverzekering dien je
eerst lid te worden van DAMD!. Na je aanmelding ontvang je een tijdelijk lidmaatschapsnummer om direct de FNV/Menzis zorgverzekering af
te kunnen sluiten.
Vragen over de collectieve zorgverzekering?
Bel de FNV/Menzis Klantenservice op 088 222 44 44. Bereikbaar maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 19.00 uur.

KORTING
VERZEKERINGEN

