Dienstenwijzer Volta Assurantiën bv
De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen, daarnaast eist de Wet
op het Financieel Toezicht (WFT) dat consumenten voorafgaand aan het totstandkomen van een overeenkomst
een inzicht krijgen in de aard van de dienstverlening die wij u aanbieden.
Ons kantoor tracht in onze voorlichting dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud van de WFT.
Bedrijfsgegevens
Volta Assurantiën bv
’s-Gravenweg 31
3062 ZA Rotterdam
Telefoon
0102271311
E-Mail
info@voltabv.com
AFM nummer
12007783
KvK nummer
24313200
KiFiD nummer 300004679
Onze bereikbaarheid
Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08:30 uur tot 17:00 uur.
Aard van onze dienstverlening
Ons kantoor heeft de vergunning om te adviseren en te bemiddelen in:
Schadeverzekeringen
Levensverzekeringen
Hypothecair krediet
Consumptief krediet
Spaarrekeningen
Betaalrekeningen
Klachten
Wij zullen alles in het werk stellen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u echter niet tevreden bent,
vragen wij u dit ons direct te laten weten. Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht zo snel mogelijk te
verhelpen. Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot:
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG DEN HAAG
09003552248
www.kifid.nl
Aansluitnummer 300004679
Persoonsgegevens
Om uw belangen op het gebied van financiële diensten te behartigen, zullen wij u om een aantal
persoonsgegevens vragen. Wij gaan hier zorgvuldig mee om conform de eisen van het College Bescherming
Persoonsgegevens (CBP).
Adviesvrij
Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u te
adviseren om te kiezen voor de financiële producten van bepaalde banken of verzekeraars.
Geen zeggenschap
Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere
aanbieder van (financiële) producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal.

Selectie van aanbieders
Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die verzekeringsmaatschappijen voeren. Hiermee
werken wij met een aantal voorkeursmaatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn. Wij zijn dus volledig vrij in
onze advisering.
De premie
Volta Assurantiën bv. incasseert zelf geen premies, deze dienen direct aan de verzekeraar te worden voldaan.
Indien de premie niet tijdig wordt voldaan, kan de betreffende polis worden geroyeerd door de verzekeraar. De
premie blijft in principe verschuldigd.
Wijze van beloning
De kosten van onze werkzaamheden worden gefinancierd door de verzekeraar waarmee wij u in contact
brengen. Indien wij u rechtstreeks, dat wil zeggen buiten de door u te betalen premie, kosten in rekening brengen
informeren wij u hierover vooraf.
Wat verwachten wij van u?
U mag aan onze adviezen en dienstverlening eisen stellen; maar wij verwachten ook een paar dingen van u. In
elk geval dat u de juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van bijvoorbeeld schade
achteraf blijken u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de
verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is bij schade deze niet of niet geheel te vergoeden.
Hebt u elders verzekeringen lopen, dan is het voor ons belangrijk dat wij dat weten. Deze informatie is nodig om
te bepalen of er in uw geval sprake is van onder- of juist oververzekering.
Ook als uw persoonlijke situatie wijzigt of er zich wijzigingen voordoen met betrekking tot verzekerde zaken,
verwachten wij van u dat u dit aan ons doorgeeft. Dit is belangrijk om te voorkomen dat belangrijke risico’s
onverzekerd blijven.
Onder wijziging van persoonlijke situatie vallen onder meer de volgende onderwerpen: geboorte, samenwonen,
huwelijk, scheiding, overlijden, wijziging van bestemming van uw woning, wijziging van beroep, relevante
verandering van inkomen, aanschaf van kostbare zaken, aan- en verbouw van uw woning, verhuizing en
beëindiging van of wijziging in elders lopende verzekeringen.
Wij onderhouden alle contacten met de verzekeraar, indien de polis bij ons is geadministreerd. In het geval u zelf
in contact wilt staan met de verzekeraar, stellen wij deze daarvan op de hoogte. Graag worden wij door u op de
hoogte gesteld van eventuele rechtstreekse communicatie met de verzekeraar. Het is belangrijk dat u de
gegevens uit de ontvangen stukken controleert op juistheid en onjuistheden zo spoedig mogelijk aan ons
doorgeeft.

