verzekerd met premiekorting

Afhankelijk van uw wensen en (gezins)situatie stelt u uw
eigen combinatie samen. Zo komt u tot een verzekeringspakket op maat. Bovendien is het Comfortplan uiterst
flexibel: u kunt het op elk gewenst moment uitbreiden of
aanpassen.

Aantrekkelijke premiekortingen en
gratis termijnbetaling
De premies van de afzonderlijke verzekeringen zijn al aantrekkelijk, het wordt pas écht interessant als u deze verzekeringen in verschillende rubrieken afsluit. Bij twee
rubrieken geldt een korting van 2% over de totale premie.
Elke rubriek erbij levert u nog eens 2% extra premiekorting op. Zo kunt u maximaal 8% korting op uw premie
realiseren. Dát scheelt! De complete kortingstabel ziet er
als volgt uit:
1 rubriek
2 rubrieken
3 rubrieken
4 rubrieken
5 rubrieken

0% korting
2% korting
4% korting
6% korting
8% korting

Met het Comfortplan kunt u daarnaast gratis gebruik
maken van de VerhuisService. U krijgt dan 15% korting bij
Budget Rent A Car op het huren van een (verhuis)auto of
25% korting op het verhuistarief van één van de door ons
geselecteerde verhuisbedrijven. U regelt de VerhuisService
met één telefoontje naar onze alarmcentrale EuroCross.
De verschillende verzekeringen bieden u verder gratis
hulpverlening in diverse situaties, zoals Hulp in Natura bij
schade aan uw woning of inboedel. En met onze Auto
Mobielverzekering kunt u gebruik maken van onze
SchadeService voor snel en vakkundig herstel van uw auto
door geselecteerde reparatiebedrijven. Handig!

Meer info?
Het Comfortplan van Avéro Achmea biedt u volop gemak,
overzicht én interessante premiekortingen. Het
Comfortplan is daarmee een zeer aantrekkelijk pakket. U
sluit het Comfortplan af bij uw adviseur. Bij hem/haar
kunt u ook met al uw vragen terecht omtrent het
Comfortplan en de afzonderlijke verzekeringen.

Avéro Achmea: Reken daar maar op.
Voor het betalen van de premie laten wij de keus aan u: òf
u voldoet de premie in één keer, òf u betaalt in termijnen.
Vanaf twee verzekerde rubrieken is termijnbetaling gratis.
We vragen bij termijnbetaling een machtiging voor automatische incasso.

Gratis hulp- en dienstverlening

3748-02-04

Met het Comfortplan heeft u, ongeacht welke verzekeringen u heeft afgesloten, recht op gratis hulpverlening in
het buitenland. Wanneer u in het buitenland ziek wordt of
een ongeval krijgt, kunt u rekenen op snelle en professionele hulpverlening door onze internationale alarmcentrale
EuroCross.

Bij Avéro Achmea kunt u rekenen op een breed scala van
financiële diensten en verzekeringsproducten. Bouwstenen
die u in staat stellen om - samen met uw adviseur - tot een
efficiënte en persoonlijke totaalaanpak te komen. Tel daarbij op ons uitgebreide dienstenpakket. Hulp in natura op
diverse gebieden? U kunt op ons rekenen! Avéro Achmea
maakt deel uit van de Achmea Groep, met diverse werkmaatschappijen en meer dan 13.000 medewerkers één
van de grootste financiële dienstverleners in Nederland.

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Comfortplan

Het Comfortplan: compleet

Al uw schadeverzekeringen in
één pakket
Keuze uit 17
verzekeringen
Tot 8%
premiekorting
Gratis termijnbetaling
Op elk gewenst
moment uit te
breiden of aan
te passen

Reken daar maar op.

Reken daar maar op.

“Het Comfortplan is niet alleen
overzichtelijk, maar dankzij
de premiekorting ook zeer
voordelig!”

“Toen we een huis gekocht hadden
en gingen samenwonen, hebben we
ook meteen al onze verzekeringen
geregeld. Onze adviseur wees ons op
het Comfortplan van Avéro Achmea.
Eigenlijk een zeer voor de hand liggende oplossing. We hebben nu alles

Pakket op maat
Natuurlijk wilt u zo goed mogelijk verzekerd zijn tegen
een zo laag mogelijke premie. Alle verzekeringen moeten
perfect afgestemd worden op úw situatie. Hiaten en doublures in de verzekeringen zijn niet gewenst. Bovendien
wilt u al uw verzekeringen overzichtelijk op één polis
hebben staan.
Met het Comfortplan komt Avéro Achmea aan al deze
wensen tegemoet. In het Comfortplan kunt u alle schadeverzekeringen onderbrengen die u en uw gezinsleden
nodig hebben. De verzekeringen onderbrengen in één
pakket levert een behoorlijke premiekorting op.

Keuze uit 17 verzekeringen
Het Comfortplan van Avéro Achmea biedt u de keuze uit
een hele reeks verzekeringen, onderverdeeld in vijf
rubrieken:
•
-

Rubriek Wonen
Woonhuisverzekering
Inboedelverzekering
Kostbaarhedenverzekering

in één pakket bij één verzekeraar
• Rubriek Aansprakelijkheid en Rechtshulp
- Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren
- Rechtshulpverzekering voor Particulieren

ondergebracht en betalen dus ook
maar één keer poliskosten. Het
Comfortplan is niet alleen zeer overzichtelijk, maar ook uiterst voordelig.

•
-

Rubriek Verkeer
Auto Mobielverzekering
Motor- en Scooterverzekering
Aanhangwagenverzekering
Bestelautoverzekering voor Particulieren

Dat komt door de premiekorting die
je kunt realiseren. Wij zitten nu op
een korting van 6%. Dat gaat jaarlijks
om een leuk bedrag. Toch
mooi meegenomen!”

•
-

Rubriek Recreatie
Watersportverzekering
Caravan- en Kampeeruitrustingverzekering
Vrij op Reisverzekering
Kampeerautoverzekering
Oldtimerverzekering voor Personenauto’s
Oldtimerverzekering voor Motoren

• Rubriek Medisch
- Persoonlijke Ongevallenverzekering
- Gezinsongevallenverzekering
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