
 

WAT IS DE TOTAALOPVANGPOLIS? 

De TotaalOpvangPolis is uw alles-in-één-polis voor schade- 

verzekeringen. Ervaar het gemak van één polis en één  

contactpersoon voor uw gehele schadeverzekeringspakket. 

Van uw woonhuisverzekering tot uw auto, van rechtsbijstand 

tot reisverzekering of huisdierverzekering, alles kan in één 

polis worden gecombineerd. Natuurlijk kunt u daarbij voor 

verschillende verzekeraars kiezen. 

Uw adviseur vergelijkt diverse verzekeringen en stelt het opti-

male pakket voor u samen. Zo bent u prima verzekerd en heeft 

u altijd een goed overzicht over uw verzekeringen. Bovendien 

krijgt u vanaf twee dekkingen een gratis overlijdensdekking. 

Hoe meer verzekeringen u in het pakket combineert, hoe  

hoger uw korting. Uw pakketkorting kan oplopen tot 10%!  

De TotaalOpvangPolis is de veelzijdigste pakketpolis  

van Nederland! 

TotaalOpvangPolis 
De veelzijdigste pakketpolis  
van Nederland!

Uw 
voordelen: 
• Alles-in-één-pakket 

• Eén contactpersoon 
bij schade 

• Eén overzichtelijke 
polis 

• Tot 10% pakket- 
korting 

• Concurrerende  
premie 

• Vanaf twee  
dekkingen gratis 
overlijdensdekking

Al uw verzekeringen in één totaalpakket. 
Vraag DIVA Hofstad Hypotheken en  

Verzekeringen naar de TotaalOpvangPolis!



VERKEER
• Auto (+ aanvullende dekkingen  

zoals schade inzittenden)

• Bromfiets

• Motor & Scooter

• Oldtimer auto

• Kampeerauto

• Pechhulp

• Fiets

• NoClaimStarter® (besparing op auto- 

verzekering voor jongeren)

RECREATIE
• Reis (doorlopend)

• Caravan

• Hobby- en sportartikelen

• Pleziervaartuig 

BEZIT EN RECHT
• Opstal

• Inboedel

• Aansprakelijkheid

• Rechtsbijstand

• Rechtsadvies (telefonische helpdesk voor  

juridische problemen)

• Kostbaarheden

• Mobiele apparatuur

MEDISCH
• Gezinsongevallen

• Huisdieren

• Zinloos geweld

• L+ Ongevallenverzekering (voor 50-plusser)

• L+ Risicoverzekering (overlijdensrisico- 

verzekering 50-plusser)

• Uitvaart

Vraag DIVA Hofstad  
Hypotheken en 

Verzekeringen naar de  
TotaalOpvangPolis, de 

veelzijdigste pakketpolis 
van Nederland!

Wat kunt u verzekeren in de 
TotaalOpvangPolis?

Deze informatie wordt u 

aangeboden door:

De TotaalOpvangPolis is een product van VKG en is verkrijgbaar via uw assurantieadviseur. 
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Uw pakketkorting tot 10%!

Soestdijksekade 337   2574 AL   Den Haag 
www.divaverzekeringen.nl   Tel. 070 448 31 90

  Aantal dekkingen Pakketkorting

 = 1  0%

 = 2 2,5%

 = 3 5%

 = 4 7,5%

	 ≥	5	 10%
  
  


