
Duur van  
het abonnement
Je sluit het Geldshop Zekerheidsplan voor 
een termijn van minimaal 12 maanden. 
Hierna wordt het plan voortgezet voor 
onbepaalde tijd. Vanaf dat moment is het 
plan voor jou en voor ons dagelijks opzeg-
baar met een opzegtermijn van 1 maand. 

Beëindiging  
abonnement
Wanneer je na de minimale looptijd 
van 12 maanden besluit om het plan 
te beëindigen ontvang je een nieuw 
premievoorstel voor jouw verzekeringen 
met de bruto – hogere - premie. De 
provisie die wij vanaf dat moment 
weer van de verzekeringsmaatschappij 
ontvangen, zal onderdeel zijn van de door 
jou te betalen verzekeringspremie.

Mocht er onverhoopt een achterstand van 
2 maanden ontstaan in de betaling van de 
maandelijkse bijdrage voor het plan, zal 
het plan door ons worden opgezegd. Ook 
wanneer dit binnen de eerste 12 maanden 
het geval is. Vanaf het moment dat de 
achterstand is ontstaan, betaal je eveneens 
de bruto premie voor jouw verzekering(en).

Geldshop  
Zekerheidsplan
Sluiten mijn verzekeringen nog wel aan bij mijn huidige gezinssituatie? Kan 
mijn autoverzekering niet goedkoper? Word ik wel goed geholpen als ik 
schade heb? Kan ik ook na kantooruren gebruik maken van de SOS Alarm-
service? Overstappen naar een andere verzekeraar is toch heel lastig? 
Met het Geldshop Zekerheidsplan behoren deze vragen tot het verleden.

Voordelen Geldshop  
Zekerheidsplan
   Netto verzekeringspremie, zonder 

beloning voor ons als jouw 
tussenpersoon, dus aanzienlijk lager 
dan je gewend bent;

   Door ons advies en hulp ben je 
zeker dat jij, jouw dierbaren en 
jouw dierbare spullen juist hebt 
verzekerd. Dus geen verrassingen 
achteraf bij schade;

    Niet nodig om zelf alle 
verzekeringsvoorwaarden met 
elkaar te vergelijken;

    Persoonlijke hulp en contact bij 
afsluiten, schadeafhandeling en 
wijzigen;

   Jaarlijks een premie- en 
voorwaardencheck zodat je zeker 
weet dat je nog goed zit;

  Geen bemiddelings- en 
advieskosten voor het afsluiten 
van een kredietbeschermer of 
overlijdensrisicoverzekering.

De oplossing van  
Geldshop voor jou
Wij zorgen voor inzicht in jouw 
verzekeringen en voor overzicht in wat 
jij betaalt voor onze dienstverlening. In 
de huidige verzekeringsmarkt ontvangt 
de tussenpersoon provisie van de 
verzekeringsmaatschappij. Deze provisie 
is onderdeel van de premie die jij betaalt. 
Dat kan ook anders. Bij Geldshop kun je 
kiezen voor premie zonder provisie, de 
zogenaamde netto premie. 

Daarnaast sluit je bij ons het Geldshop 
Zekerheidsplan af, waarmee wij 
jou willen ontzorgen en jij kunt 
rekenen op maximale service 
omtrent jouw verzekeringspakket. 
Naast de verlaagde premie van jouw 
verzekeringspakket betaal je voor het 
Geldshop Zekerheidsplan maandelijks 
een vast bedrag van € 19,50.


