
 
Wijzigingen collectiviteiten per 1-1-2019 

Verzekeraar Wijzigingen MKB Wijzigingen individueel 

Aevitae ASR Geen Geen 

Avéro Achmea -Provisie aangepast: € 32,50 
per betalende verzekerde 
-Korting naar 5% B.V. 

-Niet in zorgvergelijker 
-Donorpolis van Avéro Achmea 
is vervallen. De zorgvergelijker 
die u heeft waar dit in was 
opgenomen blijft actief met de 
andere zorgverzekeraars die 
meedoen in ons individuele 
concept. 
-Provisie aangepast: € 32,50 
per betalende verzekerde. 

CZ Geen Geen 

De Amersfoortse -Niet in de zorgvergelijker 

-Doorgaanverzekering in 
combinatie met AOV of 
collectief verzuim via volmacht 
Mandaat Assuradeuren. Alleen 
af te sluiten via een door de 
adviseur bij UPIVA aan te 
vragen aanstelling. Dan krijgt 
men toegang tot onze 
afsluitstraat zorg/AOV. Tool en 
pakket geven de mogelijkheid 
om het hele jaar met zorg 
bezig te zijn vanwege de opzet 
van gecombineerde 
kortingsafspraken. 

- Niet in de zorgvergelijker 

Menzis Geen Geen 

ONVZ -Niet in de zorgvergelijker 
-Korting BV: 8,2% 
-Provisie BV: 0,9% 

-Niet in de zorgvergelijker 
-Korting BV: 3,2% 
-Provisie BV: 0,9% 

Nationale-Nederlanden -Voorheen Delta Lloyd 
-Provisie BV: € 17,50. Provisie 
is voor 3 jaar gegarandeerd. 
 

-Voorheen Delta Lloyd 
-Provisie BV: € 17,50. Provisie 
is voor 3 jaar gegarandeerd. 

OHRA -Korting BV: verlaagd naar 8% 
-Provisie BV: € 17,50, AV: 5%, 
TV: 5%. Provisie is voor 3 jaar 
gegarandeerd. 

-Korting BV: verlaagd naar 8% 
-Provisie BV: € 17,50, AV: 5%, 
TV: 5%. Provisie is voor 3 jaar 
gegarandeerd. 

Stad Holland Geen Geen 

VGZ Geen Geen 

Zilveren Kruis -Korting AV: 10%, TV: 10% 
-Provisie aangepast: € 32,50 
per betalende verzekerde 

- Niet in de zorgvergelijker 
- Geen provisie meer voor 
individuele verzekerden 

ZorgDirect -Nieuw in ons 
TussenPersoonConcept 
-Provisie: € 17,50 op BV,  
€ 5,00 op AV & TV 

-Nieuw in ons 
TussenPersoonConcept 
-Provisie: € 17,50 op BV,  
€ 5,00 op AV & TV 

 

*Ga naar het overzicht kortingen & provisies MKB 2019 
*Ga naar het overzicht kortingen & provisies individueel 2019 
*Ga naar het overzicht kortingen & provisies buiten zorgvergelijker 2019 

https://upiva.nl/wp-content/uploads/2018/11/Overzicht-TPC-kortingen-provisie_MKB.pdf
https://upiva.nl/wp-content/uploads/2018/11/Overzicht-TPC-kortingen-provisie_individueel.pdf
https://upiva.nl/wp-content/uploads/2018/11/Overzicht-TPC-kortingen-provisie_buiten-zorgvergelijker.pdf

