
Inkomens-
verzekeringen

BROCHURE



Via UPIVA kunt u gebruik maken van de 
volmachten van Mandaat Assuradeuren. Onze 
samenwerking met Mandaat Assuradeuren 
maakt het u mogelijk om de beste prijs-kwaliteit 
verhouding te bieden aan uw relaties.

Inkomensverzekeringen

Volmacht in uw voordeel

1. Doelgroep
De inkomensverzekeringen binnen de volmacht 
van Mandaat Assuradeuren zijn geschikt voor 
assurantieadviseurs, die:
•  Geen of weinig aanstellingen hebben bij 

inkomensverzekeraars of deze willen saneren
•  Zich weer willen focussen op de relatie
•  Een unieke pakketpolis met diversiteit aan 

risicodragers in één pakket willen
•  De beste prijs-kwaliteit verhouding voor de 

eindklant willen
•  Ontzorgd willen worden door ervaren 

verzekeringsacceptanten met een commerciële 
blik

2. Voordelen
•  Eén aanstelling bij UPIVA met toegang tot zes 

volmachten
•  Provisie gelijkwaardig aan rechtstreekse 

provisie, op verzuim standaard 10%
•  Persoonlijk contact en korte lijnen
•  Eigen providerboog en Arbodienst (de 

Verzuimeconoom)
•  De gehele 12-jaarspropositie in de volmacht

•  Unieke bedrijfszorgverzekering af te sluiten in 
combinatie met een verzuimverzekering:  
www.upiva.nl/av

•  Gratis offertesoftware
•  Premies binnen een uur
•  Een compleet adviesrapport in uw eigen huisstijl 

met voorwaardenvergelijkingen binnen 24 uur
•  Snelle schadeafwikkeling bij combi producten
•  Hoge kennis en expertise op het gebied van 

inkomensverzekeringen
•  Ziekmeldingen via één portaal en schade 

uitkering per maand in combinatie met de 
arbodienstverlening van de Verzuimeconoom

3. Welke partijen bieden we aan?
Avéro Achmea, De Amersfoortse, Anker,  
De Goudse, ElipsLife en Nationale-Nederlanden

4. Contractsduur
Standaard is dit drie jaar. Daarna dagelijks 
opzegbaar met een opzegtermijn van één maand.

5. Kosten
Geen

Door middel van de kennis en kunde van onze 
medewerkers biedt Mandaat Assuradeuren 
daadkracht aan uw assurantiekantoor.
De samenwerking met UPIVA geeft u toegang tot 
de talloze voordelen van Mandaat Assuradeuren.

Informatie
Neem contact op met uw accountmanager of via ons algemene 

telefoonnummer (088 - 000 8333) of e-mailadres (info@upiva.nl).


