Financieel advies op maat

Uw Op Maat Pakket

U bent verzekerd bij Onderlinge Cothen. Dat betekent verzekeren op een nuchtere en heldere wijze, dat wat alleen echt
nodig is voor U. Het Op Maat Pakket biedt u persoonlijk advies en ondersteuning bij uw all-in pakket aan
schadeverzekeringen aangevuld met inkomens-, zorg- en levensverzekeringen.

Bij de keuze voor het Op Maat pakket heeft U recht op de volgende service:
- Persoonlijke advisering, begeleiding en aanmerkelijke voordelen op advieskosten
- Lagere onderhoudskosten per maand op complexe financiële producten
- Op uw situatie passende financiële- en verzekeringsproducten en dit tegen een goede prijs-/kwaliteit verhouding
- Mogelijkheid tot gratis gespreide betaling
- Terugbelgarantie binnen 3 werkdagen
Advies en begeleiding:
- Gebruik maken van onze Persoonlijke verzeker check, (voor eventuele veranderingen in uw situatie)
- In ieder geval elke 5 jaar kosteloos advies- en onderhoudsgesprek bij u thuis of bij ons op kantoor
- Optimale afstemming van al uw verzekeringen. Zo voorkomt u onnodige risico’s en dubbele dekkingen, dit kan u
premiebesparing opleveren
- Elke twee jaar premievergelijking autoverzekering
- Bij een autowijziging altijd een premievergelijking
- Berekening van terugval noclaim na een autoschade
- Actieve, persoonlijke begeleiding bij schade. Wij helpen met het invullen van de formulieren
Beheer en persoonlijke hulp:
- Administratie en verwerking van uw polis wijzigingen
- (Digitale) polismap voor alle lopende verzekeringen
- Wij houden u op de hoogte van belangrijk nieuws op verzekeringsgebied
- Wij adviseren u blijvend over passende oplossingen bij uw (nieuwe) situatie
Contact met Onderlinge Cothen:
- Onbeperkt telefonisch en e-mail contact met al uw vragen
- Actief (telefonisch en persoonlijk) contact vanuit de Onderlinge
- Periodieke update van uw verzekeringen
De bijdrage voor dit Op Maat Pakket bedraagt € 5,25 per maand en wordt automatisch geïncasseerd.
Heeft u vragen over uw persoonlijke situatie of wilt u wijzigingen in persoonlijke gegevens doorgeven aarzel niet ons te
contacten.

