MIJN
PERSOONLIJK
PLUS PLAN
Verzekerd van de beste voorwaarden
en service tegen een scherpe prijs

WIJ HEBBEN
EEN HEEL GOED
PLAN VOOR U
Heilbron Apeldoorn is een onafhankelijke
financieel dienstverlener in Apeldoorn en
omgeving. Wij onderscheiden ons door
persoonlijke betrokkenheid en helder advies
op maat. En niet te vergeten: de
gedrevenheid om ons aanbod continu te
blijven verbeteren. Zo presenteren we u
nu het Persoonlijk Plus Plan, waarin we
onze beste dienstverlening koppelen aan
de beste voorwaarden en de scherpste
premies.

HET PERSOONLIJK PLUS PLAN
Als u kiest voor het Persoonlijk Plus Plan (kortweg PPP), kiest u voor optimale zekerheid en gemak. Tegen een
kleine maandelijkse vergoeding nemen wij u elke zorg over uw schadeverzekeringen uit handen. Samen bepalen
we welke verzekeringen u nodig heeft en welke niet. We vergelijken de premies die u nu betaalt met wat wij
voor u zouden kunnen realiseren. Zo weet u precies wat de kosten zijn en wat u daarvoor krijgt. En nadat we uw
verzekeringsportefeuille op maat hebben samengesteld, nemen we periodiek contact met u op om alles up-to-date te
houden.

De P van
Persoonlijk

Persoonlijk adviseur

Periodieke polischeck

U heeft een eigen adviseur die uw

Uw persoonlijk adviseur nodigt u

situatie kent en goed en snel

periodiek uit om samen uw

bereikbaar is.

verzekeringsportefeuille door te nemen.

De P van
Plus

24-uurs schadeservice

inboedel- en opstalverzekering: als u in

U heeft een persoonlijke schadepas met

geval van schade aan uw woonhuis of

een alarmnummer dat u 24 uur per dag

inboedel elders in Nederland betere

Als PPP-relatie geniet
u van bijzondere
privileges.

kunt bereiken, ook in het buitenland.

polisvoorwaarden vindt, ontvangt u van

In het persoonlijk
Plus Plan draait alles
om u.

ons een aanvullende uitkering. Vraag
Financiële foto

naar de specifieke voorwaarden.

U staat er vast niet dagelijks bij stil
wat de financiële gevolgen zijn bij

Beste prijs/kwaliteitverhouding

arbeidsongeschiktheid of overlijden. En

U profiteert van een pakketkorting tot

hoe ziet uw pensioensituatie er na alle

10%. Per verzekering kiezen wij voor de

wetswijzigingen uit? Kortom belangrijke

verzekeraar wqmet de beste

vragen waarvoor wij graag een keer

voorwaarden en de scherpste premie.

met u aan tafel gaan. Onze financieel
planners presenteren de verschillende

Garantie tegen onderverzekering

scenario’s overzichtelijk in één financiële

Is de premie voor uw inboedel- en

foto.

opstalverzekering bepaald op basis van
de inboedel- en opstalwaardemeter?

Beste polisvoorwaardengarantie

Dan heeft u automatisch de garantie

Altijd de beste polisvoorwaarden op uw

dat u nooit onderverzekerd bent.

De P van
Plan

Korting op adviestarieven

Digitaal dossier

Als u wilt, kunnen wij u deskundig

Via onze website kunt u altijd en overal

en onafhankelijk adviseren over uw

uw verzekeringen inzien en persoonlijke

Uw Persoonlijk Plus
Plan gaat verder dan
persoonlijk advies
over schadeverzekeringen.

hypotheek, uw pensioen en uw inkomen

gegevens wijzigen en aanvullen.

bij arbeidsongeschiktheid; kortom

Polissen en facturen worden digitaal

uw gehele financiële planning. Voor

verzonden, zodat u snel over relevante

deze adviezen vragen we een vooraf

informatie beschikt.

overeengekomen vergoeding. Als PPPrelatie ontvangt u op deze vergoeding
15% korting.

Uw voordelen in ‘t kort
• Een betrokken persoonlijk adviseur
• De beste voorwaarden tegen de scherpste premie
• Uw verzekeringen altijd up-to-date
• 24-uurs schadeservice
Veel meer dan alleen een verzekeringspakket!

Ontdek het zelf!
Het mag duidelijk zijn: met het Persoonlijk Plus Plan bent u verzekerd van de beste
voorwaarden en service tegen een scherpe prijs. Ontdek het zelf: neem contact met
ons op voor een persoonlijk kennismakingsgesprek.

HEILBRON APELDOORN
Jachtlaan 278, 7312 GT Apeldoorn

•

055 - 522 20 00

Meer weten? Kijk op www.heilbron.nl/locatie-apeldoorn voor meer informatie.

