Uw persoonlijke verzekeringen
gelukkig geregeld
Dat is de dienstverlening van Zicht
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Gelukkig geregeld
Wat wij voor u doen

Zicht is een van de grootste financiële tussenpersonen van Nederland. Of u nu één
of meer schadeverzekeringen bij ons afsluit, u bent verzekerd van goed advies.
Ons advies groeit met u mee
Ons advies groeit mee met het aantal schadeverzekeringen dat u bij ons
afsluit. Want hoe meer verzekeringen er bij ons in beeld zijn, hoe meer wij
de samenhang ervan kunnen beoordelen. Zo zien we of er geen dubbele
dekkingen zijn en of er zaken niet onverzekerd blijven. Op deze manier

Mijn klanten zeggen
vaak blij te zijn met
mijn deskundig advies.
Dat voelt goed.

kunnen we onze dienstverlening nog beter laten aansluiten op uw persoonlijke situatie.

Comfortabel of excellent verzekerd | uw keuze
Bij Zicht kunt ú kiezen! Bij een of twee verzekeringen krijgt u
‘Zicht comfortabel’. Heeft u drie of meer verzekeringen bij Zicht
dan krijgt u ‘Zicht excellent’. Zicht excellent is ons meest gekozen
pakket met een zeer uitgebreide en persoonlijke dienstverlening
en uw eigen adviseur.

Yvonne Vonk
adviseur particulieren

Vergelijk het verschil in onze dienstverlening
Meest gekozen
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✔ Overstapservice
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U hoeft zelf niets te doen.

verzekeringen opzeggen? Dan regelen wij dit voor u.

✔ 24/7 stand-by voor spoedgevallen
Bij noodhulp zijn we 24/7 bereikbaar.

✔ 24/7 bereikbaar via MijnZicht
Via MijnZicht heeft u 24/7 inzage in uw verzekeringen.

✔ Tot 2,5% korting op huismerkproducten
U krijgt maximaal 2,5% korting op onze huismerkproducten.

U hoeft zelf niets te doen.

✔ 24/7 stand-by voor spoedgevallen
Bij noodhulp zijn we 24/7 bereikbaar.

✔ 24/7 bereikbaar via MijnZicht
Via MijnZicht heeft u 24/7 inzage in uw verzekeringen.

✔ Tot 10% korting op huismerkproducten
Maximaal 10% korting op onze huismerkproducten.

✔ Rechtstreeks contact met uw eigen adviseur
Wilt u advies? Heeft u een vraag? Of heeft u ondersteuning nodig? Uw eigen adviseur waarmee u
rechtstreeks contact heeft, staat voor u klaar.

✔ Elke 2 jaar een verzekeringsgesprek met gratis
adviesrapport
Eén keer in de twee jaar neemt uw adviseur contact
met u op om uw verzekeringen door te nemen.
En te bespreken of ze nog passend zijn. Want
misschien bent u wel verhuisd of is uw gezinssituatie
veranderd. Of misschien heeft u zaken wel dubbel
verzekerd en kunt u op uw premie besparen.
U bent zo op elk moment goed verzekerd. En u
krijgt dit helder in beeld in een rapport dat u van
ons ontvangt.

✔ Belangrijke verandering? Wij bellen u!
Uw adviseur informeert u persoonlijk en vooraf over
eventuele grote veranderingen in premies en/of
dekkingen. Ook biedt hij/zij u eventuele alternatieven,
die mogelijk beter en/of goedkoper zijn.

✔ 10% korting op hypotheekadvies*
*U krijgt 10% korting op uw hypotheekadvies, als u
voor het eerst uw hypotheek onderbrengt bij Zicht.
Met uitzondering van het starterstarief.

Over Zicht
Wij helpen u bij het maken van
bewuste keuzes over financiële
risico’s. Bijvoorbeeld door samen
goed vooruit te kijken. En door
uw wensen en situatie in kaart
te brengen. Maar ook door na
te denken over verschillende
oplossingen.
Dit doen we met persoonlijk
advies en financiële producten
die aansluiten bij de fase van uw
(zakelijk) leven. Daardoor kunt u
zich richten op de dingen waar
het in uw leven écht om draait.
Dat is gelukkig geregeld!
Zicht heeft meer dan 100 jaar
ervaring met onafhankelijke
advisering van bedrijven en
particulieren. Vandaag de dag zijn
we één van de toonaangevende
adviesbedrijven van Nederland en
onderdeel van NN Group. Vanuit
vestigingen door heel Nederland
adviseren onze 450 deskundige
medewerkers u graag.
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