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voorwaarden abonnementen versie 1.0 

 

 GABA Verzekeringen & Makelaardij kennen de volgende abonnementen en bijbehorende rechten: 

 

Abonnement Arbeidsongeschiktheid. 

Het abonnement arbeidsongeschiktheid geeft recht op de volgende diensten: 

• PKA (Periodieke Keuring Arbeidsongeschiktheid) eens per drie jaar. Wij controleren dan of de AOV 
verzekeringen nog steeds passend is en maken op basis hiervan een premievergelijk. Eventueel doen 
wij u een betere aanbieding en sluiten de verzekering over. 

• Het beantwoorden van alle vragen en het begeleiden van wijzigingen in de verzekering. Hiertoe behoort 
ook het aanpassen van de verzekerde bedragen op basis van uw inkomsten in afgelopen jaren. 

• Begeleiding bij het indienen van claims en gedurende de uitkeringsfase in het geval van 
arbeidsongeschiktheid. 

Initiële advisering en opmaak van de verzekering, alsook het oversluiten gedurende de looptijd is 
inbegrepen in het abonnement. 

 

Abonnement Financiële producten. 

Het abonnement financiële producten geeft recht op de volgende diensten: 

• Het beantwoorden van alle vragen en het begeleiden van wijzigingen in de verzekering. Hiertoe behoort 
ook het adviseren op einddatum (expiratie), in geval van arbeidsongeschiktheid en bij overlijden. 

Hernieuwd financieel advies bij een wijziging in de persoonlijke omstandigheden, anders dan  
arbeidsongeschiktheid of overlijden en oversluiten, valt niet onder het abonnement, maar wordt conform 
dienstverleningsdocument (DVD) gefactureerd. 

 

Abonnement Collectief pensioen. 

Het abonnement collectief pensioen geeft recht op de volgende diensten: 

• Initieel advies nieuwe medewerker bij indiensttreding. Wij lichten de collectieve pensioenregeling toe en 
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maken op basis van de persoonlijke situatie van medewerker de juiste keuzes. 
• Het beantwoorden van alle vragen en begeleiden van wijzigingen in de collectieve verzekering en 

individuele onderliggende contracten per medewerker. Hiertoe behoort ook advies in geval van 
echtscheiding, arbeidsongeschiktheid of overlijden van een medewerker. 

Hernieuwd pensioenadvies aangaande de collectieve overeenkomst en oversluiten valt niet onder het 
abonnement, maar wordt conform dienstverleningsdocument (DVD) gefactureerd. 

 

Abonnement Hypotheekbeheer.  

Het abonnement hypotheekbeheer geeft recht op de volgende diensten: 

 • PKH (Periodieke Keuring Hypotheek) eens per twee jaar. Wij controleren dan of de hypotheek nog 
steeds passend is. Uw persoonlijke situatie en wensen kunnen namelijk veranderen. 

• Advies over de juiste rentekeuze aan het einde van uw rentevast periode. Advies over het eventueel 
laten vervallen van renteopslagen indien de waarde van uw woning voldoende gestegen is. 

• Advies en vragen bij eventuele arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of overlijden. 
 
Hernieuwd hypotheekadvies bij verhuizing, echtscheiding of eventueel oversluiten valt niet onder het 
abonnement, maar wordt conform dienstverleningsdocument (DVD) gefactureerd. 

 

 

 


