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VERZEKERING REAAL BEDRIJVEN 

Stichting Prosex 
Kloveoiersburgwal 47 
1011 JX AMSTERDAM 

Ooze refereotie RBA/H 
Ood~rwerp Verzekeringspakket 
Behandeld door dhr H.E. Duijn 
Telefoon 030 2915568 
Datum 30 mei 1996 

Geacht bestuur, 

Naar aaoleidiog van ons plezierig onderhoud van 23 april 1996 willen 
wij graag nader ingaan op het verzekeringspakket voor de leden van 
Prosex. 

Zoals overeengekomen zal het pakket bestaan ult: 

Pensioen/lijfrente
 
Ongevallen
 
Arbeidsongeschiktheid
 
Ziektekosten
 

Voor zover mogelijk hebben wij de volgende invulling aan de 
verzekeriog gegeven. 

PENSIOEN/LIJFRENTE 

Bij de pensioenverzekering kan een keuze gemaakt worden uit 
verschillende verzekeringsvormen. Dit om de deelnemers de gelegenheid 
te geven een op hun individuele situatie afgestemde 
pensieenvoorziening te treffen. De premies die betaald worden voor de 
lijfrenteverzekering zijn aftrekbaar van de belasting. De bedragen 
die te zijner tijd beschikbaar kernen, moe ten aangewend worden voor 
het aankopen van een lijfrente (lees pensiocn). 
Over deze lijfrenteuitkeringen is belasting verschuldigd. De keuzen 
binnen deze verzekering zijn: 
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Blad 2 

- De verzekering bij leven 

Een kapitaal dat beschikbaar komt op de afloopdatum van de
 
verzekering bij in leven zijn van de verzekerde.
 
Bij overlijden voar de afloopdatum kamt er dus geen geld beschikbaar.
 

- De verzekering bij leven met restitutie
 

Een kapitaal dat beschikbaar kamt op de afloopdatUill van de
 
verzekering bij in leven zijn van de verzekerde.
 
Bij overlijden voor de aflaopdatum van de verzekering wordt 90% van
 
de som van de betaalde premies gerestitueerd.
 

- De gemengde verzekering
 

Een kapitaal dat beschikbaar kamt op de aflaopdatum van de
 
verzekering bij in leven zijn van de verzekerde danwe1 bij overlijden
 
van de verzekerde voor de afloopdatum.
 

- ONGEVAIJLEN
 

Deze verzekering voorziet in een eenmalige uitKering bij overlijden
 
rlanwel bij blijvencte medische invaliditeit.
 
Gezien de wisselende werktijden is hier gekozen voor een zogenaamde
 
24-IJurs dekking. 
Er kan gekozen worden voar: 

1.	 overlij den 
blijvende invaliditeit 

2.	 overlijden
blijvende invaliditeit 

3.	 overlij den 
blijvende invaliditeit 

ARBEIDSONGESCHIKTHEID 

f 5.000, 
f 50.000,

f 10.000,
f 100.000,

f 15.000,
f 150.000,-

Deze verzekering voorziet in een periodieke uitkering bij 
arbeidsongeschiktheid. Oak hier za1 er gekozen kunnen worden uit 
diverse mogelijkheden. 
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Blad 3 

Ziektekosten 

Bij de ziektekosten zal conform uw wensen als extra worden opgenomen: 
vier keer per jaar medische controle 
maximaal 66n keer per jaar HIV-test 

Uiteraard kunnen ook hier keuzes gemaakt worden, onder andere een 
tal~artsverzekering en hoogte eigen risico. 

SERVICE 

Voor de leden van Prosex zal er een telefonische helpdesk beschikbaar 
zijn waar de leden met hun verzekeringsvragen terecht kunnen. Om de 
door u gevraagde anonimiteit van de leden zoveel magelijk te 
waarborgen, zullen slechts een beperkt aantal medewerkers zich 
toegang kunnen verschaffen tot het bestand. Deze medewerkers zullen 
de helpdesk bemannen en het beheer van de verzekeringen uitvaeren. 

Indien gewenst kunnen wij u technische en marketing andersteuning 
bleden bij het samenstellen van de voorlichtingsbrochure vaar uw 
leden. Daarnaast is Reaal bereid, na overlee, een financiBle bijdrage 
te leveren voor deze brochure. 

Zoals tijdens het onderhoud naar voren is gekomen zl.Jn er praktisch
 
geen gegevens e.g. statistieken voorhandcn om een juiste risico

inschaltlng van prostituees te verkrijgen.
 
Op dit moment zijn wij bezig am voar al de verzekeringen zelf de
 
tarieven en voorwaarden samen te stellen.
 
Onze inschatting is dat wij hiermee medio juli/augustus gereed zijn.
 
Mochten wj.j ap onoverkomelijke problemen stuiten dan zullen wij met u
 
in contact t~eden.
 

Mochten er nog vrage~ijn dan kunt u uiteraard altijd contact met 
onze adviseur Hans~ijn opnemen. 

Wij vertrouwe~ hiermee voldoende Le hebben geinformeerd. 

groet, 
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