
Het distributiemodel van Movir

Op onze website en in onze overige communicatie vertellen wij u op meerdere plekken wie
we zijn en wat we precies voor u doen. Hieronder zetten wij voor u de belangrijkste
informatie handig bij elkaar.

 Overal waar ‘u’ of ‘uw’ staat, bedoelen we u als klant. En waar ‘we’ of ‘ons’ staat,
bedoelen we Movir.

 Movir is de handelsnaam van Movir. N.V., statutair gevestigd te Nieuwegein, aan de
Brugwal 1. We zijn ingeschreven in het handelsregister bij de KvK onder nummer
30158323. We zijn ingeschreven bij de AFM onder nummer 12000650

 We bieden onze klanten uitsluitend onze eigen producten aan.

 Wij bieden onze producten uitsluitend aan via financieel adviseurs.

Wat doet Movir voor u?

Van de premie die u betaalt voor uw verzekeringen betalen we niet alleen de uitkeringen
aan onze klanten. Hieronder leest u wat we nog meer voor u doen.

Ondersteuning
We ondersteunen u om gezond en met plezier te blijven werken. Niet alleen op het moment
dat werken niet meer gaat, maar ook preventief. Zo kunnen u en uw inwonende gezinsleden
24/7 gebruikmaken van de onafhankelijke coachingsdienst Elestia. Die ondersteuning is
anoniem en kosteloos (tot zes face-to-face-gesprekken per jaar).

Ontwikkelen van producten en diensten

 We ontwikkelen nieuwe verzekeringsproducten en onderhouden de bestaande.

 We evalueren onze verzekeringsproducten en doen onderzoek om verzekeringen en
diensten optimaal af te stemmen op de wensen en behoeftes van onze klanten.

 We investeren in nieuwe diensten voor onze klanten, zoals mijn.movir.

Informeren

 We ontwikkelen en onderhouden de internetsite www.movir.nl om u transparante en
volledige informatie over onze verzekeringen te kunnen geven.

 We informeren uw financieel adviseur, opdat die u uitgebreide informatie en advies over
onze verzekering kan geven.

 We beantwoorden vragen van klanten telefonisch, schriftelijk en via e-mail. Meer
informatie vindt u hier: https://movir.nl/over-movir/contact/.

Beheren en schaderegeling

 We administreren relatie- en polisgegevens van onze klanten.

 We behandelen zelf de claims die onze klanten melden.

Klachten

 We handelen klachten van onze klanten over onze producten en dienstverlening af. De
klachtenprocedure vindt u hier https://movir.nl/over-movir/uw-mening/.


