
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repatriacja z firmą Monuta 

Transport zwłok osób zmarłych 

do Holandii i z Holandii 



 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

Firma Monuta posiada ponad 90 lat doświadczenia w organizacji ceremonii 
pogrzebowych. Co roku firma ta organizuje około 15 000 pogrzebów. Monuta 
specjalizuje się również w organizacji repatriacji zwłok osób zmarłych, a tego typu 
transporty z lub do Holandii są zlecane tej firmie około 500 razy w roku. 

 

 
 
 

 
Więcej 

informacji: 
Prosimy o kontakt 
z naszym Centrum 
Obsługi Repatriacji 

(RSC) pod 
numerem telefonu 

0031 - (0)55 539 11 50. 
RSC jest dostępne 

24 godziny na dobę, 
przez siedem dni w 

tygodniu. 
Mogą Państwo również 
wysłać e-mail na adres 

mailowy: 

scr@monuta.nl. 

Dlaczego? 
Centrum Obsługi Repatriacji (RSC) jest dostępne 24 godziny na dobę, przez 
siedem dni w tygodniu. Centrum to aranżuje czynności związane z repatriacją za 
pośrednictwem własnych oddziałów rozsianych po całym kraju, a także dzięki 
starannie zbudowanej sieci kontaktów oraz zakładów pogrzebowych na całym 
świecie. Pracownicy RSC doskonale znają zwyczaje panujące w różnych krajach 
i posługują się większością najczęściej używanych języków. Zapewnią oni, że 
zwłoki osoby zmarłej zostaną przetransportowane w miejsce docelowe szybko 
i fachowo, przy jednoczesnym utrzymaniu kosztów na jak najniższym poziomie. 

 

Transport zwłok osób zmarłych do Holandii 
W przypadku transportu zwłok osób zmarłych do Holandii firma Monuta występuje 
głównie z ramienia głównych centrów reagowania kryzysowego. Centra 
reagowania kryzysowego coraz częściej korzystają z usług firmy Monuta ze względu 
na jej wiedzę, doświadczenie i jakość świadczonych usług. Zakres usług firmy 
Monuta obejmuje: 
• Kontakt z lokalnymi zakładami pogrzebowymi, ambasadami i konsulatami. 
• Organizację transportu i przygotowanie zwłok osoby zmarłej. 
• Zapewnienie trumny transportowej i transportu (wraz ze wszystkimi 

formalnościami) do Holandii samolotem lub samochodem. 
• Skompletowanie wymaganych dokumentów i ich uwierzytelnienie. 

 

Transport zwłok osób zmarłych z Holandii 
Na życzenie rodziny lub klientów biznesowych firma Monuta może zorganizować 
transport zwłok osób zmarłych do innego kraju. Zakres usług firmy Monuta 
obejmuje: 
• Odpowiednie ułożenie ciała (wraz z balsamowaniem, jeśli jest wymagane) 

i zapewnienie trumny transportowej. 
• Transport na lotnisko lub do kraju ojczystego oraz dopełnienie formalności 

na lotnisku lub na granicy. 
• Kontakt z zakładem pogrzebowym w kraju docelowym. 
• Zadbanie o niezbędne dokumenty. 

 

Co zrobić w przypadku śmierci za granicą? 
W razie śmierci krewnego lub przyjaciela w przypadku przebywania za granicą, 
prosimy skontaktować się z centrum reagowania kryzysowego Państwa 
ubezpieczyciela (turystycznego). Nie posiadają Państwo ubezpieczenia 
(turystycznego)? Proszę bezpośrednio zadzwonić do firmy Monuta: 0031 - 
(0)55 539 11 50. 

 

 
Informacje zawarte w niniejszej 

karcie nie stanowią podstawy do 

roszczenia jakichkolwiek praw. 

Więcej informacji można znaleźć 

w naszych warunkach ogólnych. 
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