
  Ik zie, ik zie...
Monuta Koopsompolis

Uw eigen uitvaart of die van uw partner... het is een onderwerp waar u nu liever nog 
even uw ogen voor sluit. Monuta doet dat gelukkig niet. Wij zien namelijk volop  
voordeel voor u als u nu een Monuta Koopsompolis sluit. Een interessante aftrekpost 
bijvoorbeeld, maar ook zekerheid voor uw nabestaanden én een goed geregelde  
uitvaart die past bij uw wensen. Wilt u daar meer over weten? Neem dan contact op  
met uw assurantieadviseur of vraag een vrijblijvende offerte aan. U zult dan direct uw 
persoonlijke voordeel zien.

Uw voordelen in één oogopslag

•  Een interessante aftrekpost
•  Nooit meer premiestijgingen
•  Voordeliger dan maandelijkse of jaarlijkse stortingen
•  Uw uitvaart in één keer verzekerd en geregeld
•  Zekerheid voor u en uw nabestaanden
•  Eenvoudige acceptatie

De Monuta Koopsompolis 
in het kort

Monuta, Postbus 20, 7300 AA Apeldoorn. www.monuta.nl



...Wat u misschien niet ziet, maar Monuta wel, namelijk:

Drie keer aantrekkelijk voordeel
in één uitvaartverzekering!’
U staat midden in het leven. Logisch dus, dat u liever nog niet vooruit kijkt naar het regelen 
van uw uitvaart. Waarom zou u ook? U denkt al gauw voldoende fi nanciële middelen te 
hebben waarmee straks een passende begrafenis of crematie betaald kan worden. Maar sluit 
uw ogen niet te snel voor wat nu nog ver weg lijkt. Er is namelijk een uitvaartverzekering, die 
prima past bij uw situatie. De Monuta Koopsompolis. Daarmee kunt u nú al profi teren van drie 
keer aantrekkelijk voordeel.

1. Gemak dient de mens
 Met een Monuta Koopsompolis heeft u de keuze uit een aantal verschillende uitvaartverzeke-
 ringen die echt bij u passen. De premie voor uw verzekering betaalt u ineens. U hebt dus nooit 
 meer te maken met premiestijgingen én u bent uiteindelijk goedkoper uit dan bij maandelijkse 
 of jaarlijkse stortingen.

2. Interessante aftrekpost
 De Monuta Koopsompolis is in de meeste gevallen fi scaal aftrekbaar als bijzondere uitgave (in 
 geval van een natura clausule). De fi scus betaalt dus mee en dat kan al snel duizenden euro’s 
 voordeel opleveren. Het rekenvoorbeeld hieronder illustreert deze zeer interessante aftrekpost.

3.  Zekerheid voor uw nabestaanden
 Met een Monuta Koopsompolis kiest u niet alleen voor gemak en voor fi nancieel voordeel.  
 U hebt namelijk ook meteen uw uitvaart geregeld. Want Monuta verzekert niet alleen uw 
 uitvaart, maar verzorgt die  ook. Precies zoals u vooraf heeft vastgelegd. Dat geeft zekerheid 
 voor u, maar ook voor uw nabestaanden.

 Gezinsleden Verzekerd bedrag Koopsomstorting Uw voordeel

 Man  (45 jaar) € 8.000,- € 3.676,40 € 4.323,60

 Vrouw  (43 jaar) € 8.000,- € 3.007,12 € 4.992,88

 Zoon  (12 jaar) € 8.000,- € 1.541,76 € 6.458,24

 Dochter  (10 jaar) € 8.000,- € 1.317,84 € 6.682,16

 Totaal  € 32.000,-* € 9.543,12 € 22.456,88

*  Dit verzekerd kapitaal is exclusief een jaarlijkse winstbijschrijving dus uw voordeel zal alleen maar groter worden.

  Dit is een specifi eke situatiegebonden berekening en kan afwijken van uw persoonlijke situatie. Uw assurantieadviseur 

 helpt u bij het berekenen van uw exacte voordeel. 

Voorbeeld koopsomstorting (Inkomen van € 65.000,- bruto per jaar, éénverdiener)

 helpt u bij het berekenen van uw exacte voordeel. 

Bel of mail uw assurantieadviseur 

voor een vrijblijvende afspraak!

 Verzekerd kapitaal Storting Belastingvoordeel Netto investering

 € 32.000,- €  9.543,12 €  2.946,45 € 6.596,67


