Zicht privépakket
Alles in één keer regelen voor wonen, verkeer,
personen en recreatie

verzekering • bedrijfsrisico • hypotheek • pensioen

Er zijn veel waardevolle
zaken in uw leven.
Die wilt u graag goed
verzekeren

Onbezorgd leven. Genieten van uw gezin en uw huis. En op zijn tijd een welverdiende
vakantie. Wat kan het leven mooi zijn. En dat wilt u natuurlijk graag zo houden.
Met de geruststellende gedachte dat alles goed verzekerd is. Volledig, overzichtelijk
en helemaal zoals u het wilt. Want de waardevolle zaken in uw leven wilt u beschermen.
Zo goed als u kunt.
Alles in één keer regelen, kan dat?
Met het Zicht privépakket kunt u verschillende particuliere schadeverzekeringen
in één keer afsluiten. Al uw verzekeringen staan dan overzichtelijk op één
polis. Heel gemakkelijk. En aantrekkelijk. Het privépakket biedt u namelijk
zeer uitgebreide dekkingen en heel goede hulp bij schade.
Bovendien biedt het pakket financiële voordelen. Sluit u verzekeringen af in
meerdere categorieën, dan krijgt u pakketkorting op de premies. Hoe meer
verzekeringscategorieën, hoe hoger de pakketkorting.

U bent niet dubbel verzekerd
In het Zicht privépakket kunt u alle schadeverzekeringen die u als particulier
nodig heeft combineren. Voor grote tegenslagen en voor kleine ongelukjes.
In het privépakket zijn al uw verzekeringen op elkaar afgestemd.
Dat betekent dat u niets dubbel verzekert en dat u ook niets vergeet.
De schadeverzekeringen zijn ondergebracht in vier categorieën:
• Wonen
• Personen
• Verkeer
• Recreatie

Overzichtelijk én
voordelig
Persoonlijke risico’s en mogelijke ongelukjes rond wonen, personen, verkeer
en recreatie; het geeft rust als u alle verzekeringen op die gebieden goed
geregeld heeft. Het Zicht privépakket biedt daarvoor een complete oplossing.
Overzichtelijk en voordelig. Want u profiteert ook nog eens van pakketkorting.

Praat eens met
een adviseur van
onze afdeling
particulieren
Voor informatie over uw
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• alle belangrijke schadeverzekeringen in één pakket
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Oplopende korting bij meer verzekeringen,
hoe werkt dat?
Het Zicht privépakket kent vier categorieën: wonen, personen, verkeer
en recreatie. Heeft u verzekeringen afgesloten in twee verschillende
categorieën? Dan krijgt u 2,5% korting op het totaalbedrag. Bij drie
categorieën 5% en bij vier categorieën zelfs 10%.
Met bijvoorbeeld een inboedelverzekering, een aansprakelijkheidsverzekering,
een autoverzekering en een doorlopende reisverzekering profiteert u volop
van deze regeling en krijgt u 10% korting. Daarnaast blijft het natuurlijk
handig dat u met het privépakket alle verzekeringen overzichtelijk op één
polis heeft.

MijnZicht
U kunt uw verzekeringen bekijken en wijzigen op www.zichtadviseurs.nl/mijnzicht
MijnZicht is een beveiligde online omgeving waar u uw verzekeringen en uw
andere financiële producten kunt inzien.
U kunt hier online wijzigingen en schades doorgeven. Maar u ziet ook betaalde
en niet betaalde premies en de antwoorden op veel gestelde vragen.

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 20 vestigingen
adviseren onze 500 deskundige
medewerkers u graag.

Z.OMZ.0117

www.zichtadviseurs.nl

