Extra korting op uw
verzekeringen.

Rabobank Enschede-Haaksbergen
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Rabobank. Een bank met ideeën.
Postzegel niet nodig

o Ik heb al een Alles in één Polis®. Geef mij de korting direct!

E-mail

Telefoon

* Vraag naar de voorwaarden voor de deelnemende partijen. De voordelen van het aanbod zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Postcode / Woonplaats

Overige voordelen
Maar dat is nog niet alles. Want met de Alles in
één Polis®:
- heeft u al uw schadeverzekeringen
overzichtelijk bij elkaar;

Adres

Ontdek zelf uw extra korting
U stelt zelf uw pakket samen. Dat kan met bijvoorbeeld één verzekering, maar ook met drie
of vijf.

oM oV

Verkeer
Auto-/Motorverzekering, Ongevallen, In- of
Opzittendenverzekering, Schadeverzekering
inzittenden.

Heeft u al een Alles in één Polis® en u
ontvangt de korting nog niet?
Vul dan uw polisnummer in en stuur de
antwoordkaart op. De korting wordt dan
direct voor u geregeld.

Naam + Voorletters

Welke verzekeringen vallen onder de
Alles in één Polis®?

Recreatie
Doorlopende Reisverzekering, Doorlopende
Annuleringsverzekering, Caravanverzekering,
Pleziervaartuigenverzekering.

Meer weten?
Bent u geïnteresseerd in de Alles in één Polis®
en wilt u meer weten over het unieke aanbod?
Dan kunt u vier dingen doen:
- de antwoordkaart invullen en opsturen;
- bellen met (053) 488 58 85;
- langskomen op één van onze kantoren.
- neem contact op met de Rabobank in uw
woonplaats

Huidige werkgever (voor toetsing arrangement)

Rechtsbijstand
Rechtsbijstandverzekering voor uzelf, uw partner
of het hele gezin. Of als aanvulling op uw Motorrijtuigenverzekering.

- heeft u prima dekking en glasheldere
voorwaarden;
- is er een snelle schadeafwikkeling: één
telefoontje is vaak al voldoende;
- is alles vlot geregeld: in één gesprek bij uw
adviseur.

3 Ja, ik ben geïnteresseerd in het unieke aanbod.
o
Neem snel contact met mij op voor het maken van een afspraak.

Personen
Aansprakelijkheidsverzekering, Partner & Kind verzekering (uitvaart, overlijdensrisico en ongevallen).

De premie van elke afzonderlijke verzekering is
al scherp. Maar stelt u een pakket samen, dan
gaat uw premie nog verder omlaag.
Voor elke rubriek erbij op uw Alles in één Polis®
krijgt u een hogere korting op de totaalpremie.
Deze korting kan oplopen tot maar liefst 12%.
Omdat uw werkgever speciale afspraken
heeft gemaakt ontvangt u naast bovenstaande korting ook nog extra kortingen
van Interpolis en de Rabobank.
De hoogte van deze korting is afhankelijk van
het verzekeringspakket dat u samenstelt.
De adviseur van de Rabobank kan precies
uitrekenen hoe hoog uw korting is. Maakt u al
gebruik van het arrangement, dan ontvangt u
tussen 1 november 2011 en 1 november 2012
een nieuwe polis waarop de nieuwe kortingen
vermeld staan.

Antwoordkaart

Wonen
Woonhuisverzekering inclusief Glasverzekering,
Inboedelverzekering, Kostbaarhedenverzekering,
Interpolis BuitenDeDeur verzekering®.

;

Uniek aanbod!
U wilt goed verzekerd zijn. Dus niet teveel
verzekeringen, maar zeker niet te weinig.
Overzichtelijk, met een lage premie maar zonder
overbodige rompslomp. De Rabobank heeft het
verzekeringspakket dat u zoekt: de Alles in één
Polis®. Daarmee staan al uw schadeverzekeringen
overzichtelijk bij elkaar op één polis. Zo kunt u in
één oogopslag zien waar u voor verzekerd bent.
En bij schade staat er een breed scala mannetjes
voor u klaar. Of het nu gaat om vervangend
vervoer op vakantie of na een ongeval, een
glaszetter bij ruitschade of een mediator bij een
conflict: één telefoontje en alles is geregeld. Dat
is wel zo makkelijk.

Rabobank Enschede-Haaksbergen

Profiteer dan nu van een uniek aanbod!
U krijgt namelijk extra korting op de Interpolis
Alles in één Polis®, het verzekeringspakket bij
de Rabobank.

De door u verstrekte persoonsgegevens gebruikt de Rabobank om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren over onze producten en diensten. Als u
geen informatie over producten en diensten wilt ontvangen, dan kunt u dit kenbaar maken bij de Rabobank.
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