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Al meer dan 25 jaar is het uitgangspunt
van Ideële Verzekeringen dat ze adviseren zoals ze zelf geadviseerd willen worden. Dus alleen verzekeren als het
nodig is, zo duurzaam mogelijk en voor een faire prijs.

Ideële Verzekeringen zorgt ervoor dat de specifieke risico’s van jouw manier van leven en werken worden
meegenomen in de dekking. Uiteraard werkt men hiervoor samen met verzekeringsmaatschappijen die al verder
zijn qua duurzaamheid. Dat zijn natuurlijk de voorkeursmaatschappijen.

Voorkomen van schade is beter voor het milieu, minder gedoe en goedkoper dan herstellen. Daarom geeft Ideële
Verzekeringen je graag tips over hoe je schade kunt voorkomen of beperken.

En als je dan toch een keer schade hebt, helpen ze je met het herstel op een duurzame manier en behartigen ze jouw
belangen. Maar hopelijk heb je geen pech en is het mede dankzij jouw verzekering mogelijk om andere mensen die wel
pech hebben te helpen. Dat is natuurlijk het mooiste: goed, voordelig en duurzaam verzekerd zijn en het niet nodig
hebben.

Ook bij schadeverzekeringen zijn beleggingen nodig omdat bijvoorbeeld na een flinke stormschade er voldoende geld
moet zijn om al die schades te kunnen vergoeden. Dus een deel van de door jou betaalde premie wordt belegd. Maar dan
wel duurzaam. Onze voorkeursmaatschappijen hanteren bij die beleggingen de menselijke maat en houden rekening met
milieu en samenleving.

Ideële Verzekeringen doneert 5% van de omzet aan goede doelen. De klanten van Ideële Verzekeringen bepalen waar dat
geld heen gaat.
Voor autoverzekeringen compenseren we gratis jouw CO2 uitstoot door de heraanplant van oerwoud. Dit doen we in
samenwerking met het International Tree Fund.
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Ruim 25 jaar geleden, toen de term
“maatschappelijk verantwoord ondernemen” nog niet eens bestond, zijn we begonnen Ideële Verzekeringen. Onze missie
en passie is in al die jaren niet veranderd: het verduurzamen van de verzekeringswereld zodat onze klanten zich goed,
duurzaam en voor een redelijke prijs kunnen verzekeren.

Waarom? Omdat juist de verzekeringssector alle belang heeft bij een duurzame samenleving. Zij betalen immers de
rekeningen als er weer eens een storm, hagel- of onweerbui over Nederland raast. Tegelijkertijd kunnen verzekeraars een
substantiële bijdragen leveren aan een beter milieu. Bijvoorbeeld door de verzekeringsvoorwaarden aan te passen aan
klanten met een duurzame levens- of werkstijl en door het schadeherstel te verduurzamen.

Aanvankelijk werden we niet echt serieus genomen door onze branchegenoten. Er werd ons zelfs een keer gevraagd door
een CEO van een grote verzekeraar, of we lid van een sekte waren. Helaas worden we nu wel serieus genomen. Helaas,
omdat de mondiale problemen zoals klimaatverandering, afname van biodiversiteit en de ongelijke welvaartverdeling ons
nu allemaal rechtstreeks raken.

Ideële Verzekeringen oprichter Paul Burger duikt regelmatig op in de media. Soms word Paul Burger genoemd vanuit zijn
rol bij Ideële Verzekeringen, soms vanuit AnsvarIdéa of Turien & Co Assuradeuren. Dit komt doordat Paul, oprichter en
eigenaar van Ideële Verzekeringen, sinds 3 jaar ook als MVO-adviseur actief is bij AnsvarIdéa en Turien & Co. Overigens
is Ideële Verzekeringen volledig vrij in haar advies en dus niet gebonden om verzekeringen van AnsvarIdéa of Turien aan
te bieden. Maar doordat we de verduurzaming bij AnsvarIdéa en Turien mede vorm geven, zowel qua organisatie, qua
beleggingen én wat betreft de verzekeringen, is het wel zo dat we vaak bij hen terecht komen.

Zie ook: AnsvarIdéa Verzekeringen: Eerste Nederlandse Verzekeraar In De Fair Cobalt Alliance (FCA)
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