
elk einde 
is het begin van een 

mooie herinnering



kernfilosofie

Monuta is de uitvaartinspirator die van 
elke uitvaart een mooie herinnering maakt 

en dit financieel regelt.



Monuta is…

• trendsettend
• inspirerend
• deskundig



trendsettend

• laat zien dat uitvaarten anders kunnen
• loopt voorop met nieuwe producten en diensten
• biedt mogelijkheden die anderen niet bieden



inspirerend

• komt met ideeën waar u zelf niet aan denkt
• stimuleert om over uw eigen uitvaart na te denken
• neemt het leven van de overledene als vertrekpunt



deskundig

• heeft de meeste kennis van de dood en omgaan met het verlies daarna
• verzekert en verzorgt op basis van jarenlange ervaring
• voert creatieve wensen vlekkeloos uit
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de feiten over Monuta

• uitvaartzorg én -verzekeringen
• 85 jaar ervaring
• jaarlijks 18.000 uitvaarten
• 1 miljoen verzekerden
• 130 uitvaartcentra, 3 begraafplaatsen en 7 crematoria in Nederland
• 25 franchisers
• team bijzondere uitvaarten



uitvaartverzekeringen



Monuta uitvaartverzekeringen

Monuta biedt een breed pallet aan verzekeringen. Zo kan iedereen 
zijn eigen uitvaartwensen op een passende wijze vooraf financieren.

• Uitgebreide Uitvaartverzekering (naturaverzekering)

• Uitvaartverzekering in Geld
• Multiculturele Uitvaartverzekering
• Depositofonds



Uitgebreide Uitvaartverzekering

• alle diensten van de uitvaartverzorger
• laatste verzorging van de overledene
• vervoer van de overledene van de plaats van overlijden 

(waar ook ter wereld) naar de woonplaats
• vervoer van de overledene van het uitvaartcentrum, 

eventueel via de kerk, naar de plaatselijke begraafplaats 
of het dichtstbijzijnde crematorium

• opbaring in uitvaartcentrum of thuis
• volgauto en dragers
• 100 rouwbrieven en 150 dankbetuigingen / bidprentjes
• gebruikelijke uitvaartkist
• ruim € 1.300 voor aanvullende uitvaartwensen



Uitgebreide Uitvaartverzekering

• condoleanceregister
• bewijs van overlijden
• nazorgmap
• online Gedenkplaats
• premie periodiek of ineens betalen
• premie gelijkblijvend of geïndexeerd
• duur premiebetaling 60, 65 of 85 jaar
• uiterste aanvangsleeftijd 74 jaar
• kinderen gratis meeverzekerd vanaf 24 weken tot 18 jaar
• slechts 2 gezondheidsvragen



Uitvaartverzekering in Geld

• verzekeren van de uitvaart naar eigen wensen
• uitkering in geld
• jaarlijkse winstbijschrijving
• kinderen gratis meeverzekerd vanaf 24 weken tot 18 jaar, 

tot hoogste verzekerd bedrag van een van de ouders
• slechts 2 gezondheidsvragen
• duur premiebetaling flexibel, bijvoorbeeld 15, 20, 25 

of 30 jaar of tot eindleeftijd 60, 65 of 85 jaar
• uiterste aanvangsleeftijd 74 jaar



Uitvaartverzekering in Geld

• optierecht eens per 3 jaar, maximale verhoging 10%
zonder gezondheidsvragen

• maximaal te verzekeren bedrag € 12.500
• carenzjaren
• uitkering voor overlijden ten behoeve van terminale zorg 

is mogelijk (max. € 2.500)
• optioneel: juridische zorg na een overlijden



Multiculturele 
Uitvaartverzekering
• gebruik van een ruimte voor rituele bewassing in een uitvaartcentrum
• vervoer naar een uitvaartcentrum binnen een straal van 20 kilometer
• vervoer vanaf opbaaradres naar plaats van uitvaartplechtigheid
• opbaring in uitvaartcentrum of thuis
• rouwauto en personeel op de dag van de uitvaart
• gebruikelijke uitvaartkist met zijden rustbed
• extra (familie)bezoeken aan de overledene in een 

uitvaartcentrum
• condoleanceregister
• bewijs van overlijden
• nazorgmap
• online Gedenkplaats



Multiculturele 
Uitvaartverzekering
Extra mogelijkheden om mee te financieren voor een uitvaart in het buitenland:

• balsemen
• een zinken binnenkist met luchtfilter
• vervoer naar Schiphol



Monuta Depositofonds

• ook op oudere leeftijd een betaalbare uitvaart regelen
• jaarlijkse bijschrijving van vaste rente van 3%
• als Monuta de uitvaart verzorgt, is de rente met terugwerkende kracht 4%
• resterend geld in een depositofonds voor de uitvaart van een nabestaande
• geen gezondheidsverklaring nodig
• minimale eerste inleg € 225
• bijstortingen onbeperkt mogelijk vanaf € 100



advies passende financiering

• de uitvaartwensen van uw klant zijn bepalend voor uw 
advies ten aanzien van de financiering

• de Monuta Uitvaartkostenmeter helpt hierbij



het einde van onbekende 
gezichten

Onze 3.300 assurantiekantoren en 120 volmachten
zijn we graag van dienst door de inzet van de 
volgende afdelingen:

• Salesafdeling / accountmanagers
• Service Center Zakelijke Markt
• Marketing & Communicatie



ATP Support Pakket

Het ATP Support Pakket is er speciaal voor het intermediair. Het bevat 
verschillende ondersteuningsmiddelen, zoals:

• brochures, productkaarten en flyers
• verkoopbrieven
• teksten voor nieuwsbrieven en websites
• uitvaartkostenmeter en grafkostenoverzicht
• portefeuilleanalyse
• internetmodule voor direct sluiten
• advertenties en etalagepakketten
• opleidingsdagen
• notarislezingen



Monuta Handboek

Het Monuta Handboek is een praktische handleiding om aan de slag te gaan 
met het  ATP Support Pakket. Ieder hoofdstuk gaat in op één vraag en geeft 
meerder oplossingen.

Voorbeelden van vragen:
• Hoe vergroot ik mijn kennis op het gebied 
van uitvaartzorg en –verzekeringen?

• Hoe verkoop ik uitvaartverzekeringen aan 
klanten die nog geen uitvaartverzekering hebben?
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