
Wilt u meer informatie over onze
verzekeringen en wilt u weten welke
verzekering het best bij u past? Maak een
afspraak met ons of uw tussenpersoon en
vraag naar de voorwaarden of bezoek onze
website.

PARAMARIBO
Recolaan 17
T: [597] 47 34 00
E: aiwihighrise@assuria.sr

Grote Combéweg  43
T: [597] 47 34 00
E: aiwicity@assuria.sr

Jozef Israëlstraat 35, Unit 8-10
T: [597] 47 34 00
E: aiwinoord@assuria.sr

WANICA
De Craneweg 2, Lelydorp
T: [597] 47 34 00 
E: aiwilelydorp@assuria.sr

COMMEWIJNE
Oost-Westverbinding BR 152, Meerzorg
T: [597] 47 34 00
E: aiwicommewijne@assuria.sr

NICKERIE
R.P. Bharosstraat 68, Nieuw Nickerie
T: [597] 47 34 00
E: nickeriegroup@assuria.sr

ONLINE
Whatsapp: +597 827-7799
W: www.assuria.sr
F: www.facebook.com/Assuria

Eèn keer regelen betekent levenslang
goed zitten
Uitkering gegarandeerd
Gratis persoonlijk advies van deskundigen
en experts
Extra korting met het Assuria Voordeelplan
Vlotte claim afhandeling
U doet mee aan winstdeling van Assuria
Premievrijstelling bij
arbeidsongeschiktheid
Scherpe premies
Flexibele premiebetaling
De mogelijkheid om in SRD & USD te
verzekeren
De flexibiliteit om uw verzekerd bedrag
tussentijds te wijzigen
Uitstekende service en bereikbaarheid
Vakkundige verzekeringsagenten
Assistentie via Facebook Messenger
Live Chat via de website

Waarom kiezen voor een
Assuria Levensverzekering?

ALGEMENE OPMERKING
Deze folder is geen vervanging van de polisvoorwaarden. 

Premie
Wij maken graag een persoonlijke offerte voor
u op, waarbij wij de premie voor u calculeren
o.b.v. uw behoefte. De premie is afhankelijk
van uw leeftijd, geslacht, verzekerd kapitaal,
duur of looptijd van de verzekering en valuta.
Voor een snelle premie-indicatie kunt u
gemakkelijk online direct de premie
berekenen via www.assuria.sr
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Assuria Spaarverzekering
Sparen is investeren in je toekomst en die van
je dierbaren. Deze verzekering keert het
verzekerd kapitaal uit bij overlijden voor de
einddatum, of bij in leven zijn van de
verzekerde op de einddatum van de
verzekering. Uw doel bij het aangaan van de
Assuria spaarverzekering is altijd
gegarandeerd, gezien dat deze verzekering
altijd uitkeert. 

Assuria Studieverzekering
Studeren aan een hogeschool of universiteit is
kostbaar. Het Assuria Studieplan is een
verzekering, die uw kind verzekert van een
inkomen tijdens de studieperiode. Uw kind
heeft gegarandeerd een vast maandelijks
inkomen gedurende een vooraf door u
opgegeven periode. Met de Assuria
Studieverzekering kunnen de hoge kosten die
studeren met zich meebrengt beter het hoofd
geboden worden. Ook als u tussentijds
arbeidsongeschikt wordt of komt te overlijden
ontvangt uw kind gedurende de afgesproken
periode normaal de maandelijkse uitkering.
De hoogte van het verzekerd kapitaal kan ten
alle tijde door u worden verhoogd. 

Verzekeringen die alleen uitkeren bij
overlijden z.a. risicoverzekering en
uitvaartverzekering
Verzekeringen die zowel uitkeren bij het in
leven zijn of bij overlijden voor de
einddatum z.a. de gemende
spaarverzekering. 

Sparen voor een aanvulling op uw
pensioen
Uw nabestaanden verzorgd achterlaten
Om te sparen voor de toekomstige studie
van uw kinderen.

Levensverzekeringen
Wij bij Assuria weten dat uw grootste liefde
uw kostbaarste bezit is. Daarom hebben wij
verschillende typen levensverzekeringen om u
en uw dierbaren goed te verzekeren. Een
levensverzekering is een verzamelnaam voor
alle verzekeringen die te maken hebben met
het leven en het overlijden van de mens. Met
een levensverzekering kunt u een gewenste
kapitaal opbouwen, die in de toekomst naar
eigen wensen gebruikt kan worden. 

Er zijn verschillende soorten
levensverzekeringen:

Waarom sluit u een Assuria
levensverzekering af?
Elke persoon loopt financiële risico's. U kunt
uzelf afvragen wat er gebeurt als u stopt met
werken. Is uw opgebouwde kapitaal dan
toereikend? En wat als u plotseling zou
komen te overlijden? Kunnen uw
nabestaanden de financiële consequenties
dan wel dragen? Kunnen uw kinderen dan
nog wel studeren? Voor dit soort financiële
risico's kunt u een Assuria levensverzekering
afsluiten.
De uitkering van een levensverzekering kan
uw oude dag financieel comfortabeler maken
en kan uw nabestaanden een hoop
geldzorgen besparen. Een levensverzekering
kunt u bijvoorbeeld gebruiken voor de
volgende doelen:

Assuria
Overlijdensrisicoverzekering
Zorgeloos leven en wonen, met een goed
toekomstperspectief voor uw gezin. Dat is wat
u wilt. Maar wat als u of uw partner komt te
overlijden? Heeft u dan financieel alles goed
geregeld voor uw dierbaren? En kunnen ze de
dingen blijven doen die ze leuk vinden? Bij
Assuria vindt u een uitstekende oplossing om
de financiële risico’s van overlijden af te
dekken:
De Assuria Overlijdensrisicoverzekering.
Een goede financiële keuze voor een
zorgeloze toekomst voor u of uw
nabestaanden. 
Een (overlijdens)risicoverzekering wordt ook
vaak gebruikt om de hypotheek af te lossen
na overlijden. Daarmee kunt u voorkomen dat
nabestaanden moeten verhuizen, omdat de
hypotheeklasten niet meer betaald kunnen
worden.

Assuria Uitvaartkostenverzekering
Bij overlijden worden nabestaanden niet
alleen geconfronteerd met het verlies van een
geliefde, maar ook met kosten voor de
begrafenis of crematie. De Assuria
Uitvaartkostenverzekering is daarom een
verstandige keuze, zodat uw nabestaanden
later niet voor een dure verrassing komen te
staan. Deze verzekering biedt u een uitkering
die volledig vrij besteedbaar is, waarmee u uw
laatste wensen laat uitkomen.
Premie betaling is maximaal 10 jaar. 
De hoogte van uw verzekerd bedrag kunt u
altijd laten aanpassen en daarnaast wordt
deze jaarlijks verhoogd door winstdeling.
Dat betekent dat een hoger bedrag wordt
uitgekeerd dan verzekerd is. Bovendien krijgt
u extra korting tot maximaal 7% bij een
gezinsverzekering en wordt u vrijgesteld van
premiebetaling als u arbeidsongeschikt
wordt.


