Wil je ook geld besparen op je huidige verzekeringspakket ?
Wellicht is het interessant om alle particuliere verzekeringen ook bij ons onder te brengen en direct geld te besparen op je
verzekeringspakket. Wij hebben sinds begin vorig jaar een service abonnement particuliere verzekeringen ontwikkeld waarbij wij
alle provisie uit de (lopende ) verzekeringspremie halen.
Wat zit er inbegrepen in het service abonnement
Het service abonnement:








Online inventarisatie van risico’s
Analyse van je huidige verzekeringen
Advies
Bemiddeling
Verzorging van de aanvraag
Opzeggen en aanpassen verzekeringen
Controle aanvragen









Archivering van uw documenten
Periodieke controle
Online account met polis overzicht
Wijzigingen doorvoeren
Ondersteuning bij schade
1 x in de 2 jaar een online adviesgesprek
Hulp bij Schadeafwikkeling

Besparing op de kosten met een serviceabonnement
Je bent dus niet alleen gegarandeerd van een uitstekende service maar je bespaart met ons abonnement ook nog eens op de
provisie op je verzekering(en). Hoeveel kan je besparen ? Dit hebben we inzichtelijk gemaakt met onderstaande rekenvoorbeeld.
Huidige verzekeringspakket

Premie met provisie

Woonhuis

Premie ZONDER provisie
€ 17,25

€ 10,30

Aansprakelijkheid

€ 5,30

€ 3,12

Inboedel

€ 8,61

€ 7,70

Rechtsbijstand

€ 17,58

€ 11,23

Ongevallen

€ 15,30

€ 8,65

Auto ( All risks )

€ 55,34

€ 36,35

2 e Auto ( beperkt casco )

€ 40,17

€ 21,27

Reisverzekering

€ 11,23

€ 6,08

Bromfiets ( kind )

€ 20,00

€ 12,23

€ 191,78

€ 116,93

Totaal premie
Service abonnement Exclusief Advies
Assurantiebelasting 21 %
Totaal inclusief assurantie belasting

*€ 24,00
€ 37,06

€ 29,59

€ 228,84

€ 170,52

BESPARING VAN € 58,32 PER MAAND ! DUS € 699,84 PER JAAR !
* service abonnement met 2 auto's kost € 24,- euro exclusief assurantiebelasting per maand ( 1 auto zit in het standaard servicepakket van € 19,- per maand

)

Premie per maand zonder Provisie is zonder beloning en/of provisie vermeerderd met de vaste kosten van het Service
abonnement.
Mocht je vrijblijvend een vergelijking willen ontvangen voor dit service abonnent in combinatie met het verzekeringspakket dan
ontvang ik graag de kopie polissen van alle lopende particuliere verzekeringen.

