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Het grote

verschil 
met de 
anderen 

Gema combineert de dynamiek van een daadkrachtige onderneming

met een zeer ruime ervaring in de verzekeringswereld. Wij werken nauw

samen met banken, financieringsmaatschappijen, inkoopcombinaties,

verzekeringsmaatschappijen en intermediairs. Deze partners bieden,

ieder op hun eigen manier, onze producten aan. Zij weten zich daarbij

altijd gesteund door de professionals van Gema.

Specialisatie van Gema is de bescherming van vaste lasten op het

gebied van hypotheek, financiering, algemene vaste lasten en leasing.

Hiervoor zijn speciale verzekeringsvormen ontwikkeld die zich onder-

scheiden door een grote flexibiliteit. De partners kunnen, indien zij daar

prijs op stellen, hun eigen bedrijfs- en productnaam voeren. Dekking en

voorwaarden zijn volledig afgestemd op de meest recente wetgeving.

Consumenten benaderen wij niet rechtstreeks, behalve bij schade.

Daardoor is de samenwerking met Gema altijd duidelijk en transparant.



De organisatie van Gema is volledig afgestemd op de praktijk. Gema Advies Groep BV 

is overkoepelend en biedt ondersteunende diensten. De dochtermaatschappijen

Hypotheek-Protector BV, Krediet-Protector BV en Lease-Protector BV zorgen voor 

snelle en foutloze verwerking vanaf de aanvraag tot en met de uitkeringen bij schade.

Gema is puur een dienstverlenend bedrijf. Service op elk gebied staat dan ook hoog 

in het vaandel. Dat begint met de voortdurende ontwikkeling van nieuwe producten en

diensten. Want behoeften en marktomstandigheden wijzigen voortdurend. Deze werk-

wijze zet zich voort in de dagelijkse uitvoering, zoals polis- en schadeadministratie en

schadeafhandeling.

Alle informatie die aan de partners wordt aangeboden is afgestemd op snelle en 

correcte afwikkeling. Via het Servicenet van Gema hebben zij online dagelijks een 

actueel inzicht in de stand van zaken van iedere polis en van elke overeenkomst. 

Wie met Gema werkt weet waar hij aan toe is.

Een keten is zo sterk als zijn zwakste schakel. 

Binnen de organisatie van Gema is geen ruimte voor zwakke schakels. 

De kracht van het geheel maakt Gema 

tot een partner waarmee duurzame relaties ontstaan.

VOLLEDIGE OPENHEID... 

...BINNEN DE SAMENWERKING



Met de Hypotheek-Protector neemt iedereen die een hypotheek heeft passende voorzorgs-

maatregelen. In het leven van veel mensen komen onverwachte omstandigheden voor

die zeer ingrijpend kunnen zijn. Zoals arbeidsongeschiktheid, onvrijwillige werkloosheid,

gezondheidsproblemen of een ongeval. De maandelijkse hypotheekverplichting kan dan een

zware last worden. In zo’n situatie neemt de Hypotheek-Protector de hypotheekbetalingen

over. Het gaat om een betaalbare verzekering met een zeer uitgebreide dekking.

Wie een Krediet-Protector heeft afgesloten hoeft zich geen zorgen te maken over de

aflossing van een lening bij ziekte, ongeval, overlijden of onvrijwillige werkloosheid. 

De Krediet-Protector is dan een echte hulp in nood. De verzekerde maandelijkse 

termijnbetaling wordt met deze bescherming vergoed; bij overlijden geldt dit zelfs 

voor het gehele openstaande saldo. Voor deze verzekering geldt een geringe premie.

Wie een lening heeft kan eigenlijk niet zonder de Krediet-Protector.

HYPOTHEEK-PROTECTOR

KREDIET-PROTECTOR
Met de Hypotheek-Protector blijft een eigen huis ook werkelijk een eigen huis. 

Bij onvoorziene omstandigheden zijn uw cliënten verzekerd van doorbetaling van de maandelijkse

hypotheeklasten. Slotconclusie: adviseer de Hypotheek-Protector van Gema.

Met de Hypotheek-Protector blijft een eigen huis ook werkelijk een eigen huis. 

Bij onvoorziene omstandigheden zijn uw cliënten verzekerd van doorbetaling van de maandelijkse

hypotheeklasten. Slotconclusie: adviseer de Hypotheek-Protector van Gema.



Het maandelijkse vaste-lastenpakket van een gezin beslaat een belangrijk deel van 

alle uitgaven. Voor gezinnen met kinderen komen daar nog andere uitgaven bij, zoals

school- en studiekosten, muzieklessen en sportclubs. Ook zonder hypotheek of een

lening kunnen deze lasten in onvoorziene situaties voor grote financiële problemen 

zorgen. Daarom is het verstandig om terugkerende kosten, zoals huur, telefoon, gas,

licht en water te verzekeren. De Vaste Lasten-Protector is dé uitkomst wanneer 

maandelijkse uitgaven in het gedrang komen.

Elk bedrijf met één of meer leaseauto’s kent het probleem. Wanneer degene die de auto

gebruikt arbeidsongeschikt wordt blijven de maandelijkse lasten gewoon doorlopen. 

De Lease-Protector van Gema is voor uw cliënten met leaseauto’s dan ook de ideale

oplossing. Ook bij overlijden geeft deze verzekering een dekking. De cliënt kan voor een

belangrijk deel zelf bepalen welke kosten onder de dekking vallen. Alle vaste lease-

kosten, zoals reparaties, verzekering, onderhoud en houderschapsbelasting, kunnen 

in de dekking worden opgenomen.

De Vaste Lasten-Protector brengt verlichting wanneer het nodig is. 

Huur, gas, water, licht en andere maandelijkse uitgaven komen niet in gevaar. 

Daarom houdt Gema graag de Vaste Lasten-Protector tegen het licht. 

VASTE LASTEN-PROTECTOR

LEASE-PROTECTOR



Duidelijkheid voor alles, snelle dienstverlening, optimale producten… weten waar je 

aan toe bent. Dát is Gema. Wij brengen niet alleen verzekeringsproducten op de markt,

onze mensen koesteren ze van begin tot eind. Een zo intensief mogelijke samen-

werking met de partners, zoals financierings- en verzekeringsmaatschappijen, banken,

inkoopcombinaties en intermediairs, is ons streven. Het voeren van eigen bedrijfs- en

productnamen door de partner hoort daar natuurlijk bij.

Wij dragen onze kennis graag aan u over. Gema verzorgt daarom presentatie- en 

producttrainingen op locatie. Service en een grote betrokkenheid van iedere mede-

werker van Gema zijn vaste waarden binnen de organisatie. U vindt dit o.a. terug in 

snelle en correcte afhandelingen. Bovendien houden wij u voortdurend op de hoogte via

het voor partners en intermediairs vrij toegankelijke Servicenet. Dienstverlening online

op de meest geavanceerde wijze. 

Gema beschikt over het ISO 9001:2000-certificaat. Wij voldoen niet alleen aan de eigen

normen en waarden van onze organisatie, maar ook is ons managementsysteem 

beoordeeld en in overeenstemming bevonden met de eisen en normen zoals die 

gelden voor ISO 9001:2000.

Je weet

waar je 
aan toe 
bent 


