Totaal
OpvangPolis
De veelzijdigste pakketpolis
van Nederland

De TotaalOpvangPolis van VKG is de alles-in-één-polis voor
schadeverzekeringen. Eén polis en één vast contactpersoon voor uw gehele
schadeverzekeringspakket. U kunt iedere verzekering combineren, van
woon- tot autoverzekering en van rechtsbijstand- tot reisverzekering.
Uiteraard met keuze uit verschillende verzekeraars. Zo stelt uw adviseur
eenvoudig het beste pakket samen voor uw situatie.
Alles-in-één-pakket

Voordelig geprijsd

• Eén overzichtelijke polis

• Tot 12% pakketkorting

• Verzekeringen combineren

• Aantrekkelijke premie

• Keuze uit verschillende verzekeraars
• Vast contactpersoon bij schade
Heeft u vragen over de TotaalOpvangPolis?
Neem contact op met uw assurantieadviseur.

TotaalOpvangPolis
De veelzijdigste pakketpolis
van Nederland

Pakketkorting tot 12%
Sluit u meerdere verzekeringen af bij dezelfde verzekeraar?
Dan ontvangt u bij de meeste verzekeraars een pakketkorting.
Die kan oplopen tot wel 12 procent. En van een aantal
verzekeraars ontvangt u daarbovenop nog extra korting op
voertuigverzekeringen. Natuurlijk kunt u ook verzekeringen
van verschillende verzekeraars combineren binnen één pakket.
In dat geval heeft de korting van de ene verzekeraar geen
invloed op de korting van de andere verzekeraar(s). Zo stelt u
samen met uw assurantieadviseur het perfecte
verzekeringspakket samen.
Verkeer

Bezit & Recht

Auto (en aanvullende

Woonhuis, recreatiewoning,

dekkingen, zoals

inboedel, aansprakelijkheid,

inzittendenschade),

rechtsbijstand, rechtsadvies

bestelauto particulier

(telefonische helpdesk voor

gebruik, bromfiets en

juridische problemen)

scooter, motor, oldtimer,
kampeerauto, fiets en
pechhulp
Recreatie

Medisch

Reis (doorlopend),

Ongevallen

annulering (doorlopend),
sta- en toercaravan,
vouwwagen, pleziervaartuig

Als uw financieel
adviseur hebben wij
toegang tot een
breed aanbod
van financiële
oplossingen.
Van bijna alle
verzekerings
maatschappijen en
kredietverstrekkers
in Nederland.
En dat geeft u
een grotere keuze
en altijd een
onafhankelijk
advies. Met de beste
polisvoorwaarden
en interessante
pakketkortingen.
Wilt u ook het
gebruiksgemak
van de Totaal
OpvangPolis
ervaren?
Neem snel contact
op met uw financieel
adviseur!
verbeekadvies.nl

De TotaalOpvangPolis is een product van VKG
en is verkrijgbaar via uw financieel adviseur.
Versie TOPR001. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

