
OP MAAT
HOE MOGEN WE

SERVICE

U ONTZORGEN?



WAAROM EEN SERVICEPAKKET?
Als financieel adviseur is ons doel bij Heilbron om u financiële zekerheid te bieden door middel van deskundig 
advies en persoonlijke service. Maar niet iedereen heeft hier op dezelfde wijze behoefte aan. Het kan 
bijvoorbeeld zijn dat uw buurman graag veel zaken zelf regelt, terwijl ú het liefst volledig ontzorgd wordt.  
Met een Heilbron servicepakket regelt u daarom service op maat.

BASIS
ALTIJD INBEGREPEN

Een passende verzekering komt al-
tijd met advies en onderhoud. Daar-
om zijn bepaalde zaken standaard 
bij onze dienstverlening inbegrepen. 
Denk hierbij aan kennisgeving bij 
(wettelijke) wijzigingen en een con-
trole van de polis en premie die uw 
verzekeraar afgeeft. Verder kunt 
u o.a. via uw digitale polismap 
zelf zaken regelen en de touw-
tjes in handen houden. En natuur-
lijk is onze koffie altijd standaard  
inbegrepen!

BASIS ONTZORGD ONTZORGD

• Kennisgeving bij wettelijke wijzigingen   

• Kennisgeving bij marktontwikkelingen   

• Kennisgeving bij wijziging van premie en voorwaarden   

• Communicatie met verzekeraars   

• Poliscontrole   

• Premiecontrole   

• Digitale polismap   

• Schadebehandeling   

• Jaarlijkse digitale polischeck   

• Administratiekosten tussenpersoon inclusief  

• Schadeverhaalservice  

• Digitale verzekeringspas  

• 24-uurs schadeservice  

• 24-uurs inbraakservice  

• 24-uurs dekkingsservice  

• Advies en bemiddeling overlijdensrisicoverzekering 5% korting 10% korting

• Advies en bemiddeling arbeidsongeschiktheidsverzekering 5% korting 10% korting

• Hypotheekadvies en -bemiddeling 5% korting 10% korting

•  Tweejaarlijkse risicoinventarisatie  
schadeverzekeringen (inclusief rapport)

persoonlijk  
gesprek

•  Tweejaarlijkse marktvergelijking  
premies schadeverzekeringen

persoonlijk  
gesprek

• Polisvoorwaardenservice 

• Heilbron Blokkeer Service 

• Juridische helpdesk 

4,95 p/m 9,95 p/m

ONZE PAKKETTEN

ONTZORGD
MEEST GEKOZEN

De meeste van onze 
klanten kiezen ervoor 
de basisservice aan te 
vullen met ons service- 
pakket ONTZORGD. 
Hiermee staan wij 24 uur 
per dag voor u klaar met 
persoonlijke service en ad-
vies, bijvoorbeeld bij schade 
of inbraak. Ook vanuit het  
buitenland. Daarnaast ontvangt u 
een aantrekkelijke korting op diverse 
adviesdiensten, zoals hypotheekadvies.

#FIJN
GEVOEL!

Uw bankpas of telefoon 
kwijt? Via onze blokkeer- 

service stelt u uw 
gegevens snel en  
makkelijk veilig!

ONTZORGD

PREMIUM OPTIE

Wilt u nóg meer inclusieve service? Dan biedt ons servicepakket 
ONTZORGD uitkomst, met all-inclusive nazorg op uw com-
plete financiële product. Dankzij een regelmatige, persoonlijke 
risicoinventarisatie en premievergelijking bent u continu verze-
kerd van de meest actuele en passende dekking van uw risico’s. 
U kunt gebruik maken van onze handige blokkeerservice en ook 
staat onze juridische helpdesk graag voor u klaar. Daarnaast 
ontvangt u een maximale korting op diverse adviesdiensten, 

zoals hypotheekadvies. 

PARTICULIERE VERZEKERINGEN



#DEKRACHTVANSAMEN
Wij zijn onderdeel van de Heilbron Groep. Binnen 
deze groep zijn veel verschillende mensen, 
activiteiten, specialismes en kantoren verenigd. 
Samen zorgen wij er dagelijks voor dat wij u nog 

beter van dienst kunnen zijn.

Meer weten? 
Kijk op www.heilbron.nl voor meer informatie. 

Wij helpen u graag!

LASTIG KIEZEN?
Uw persoonlijk adviseur helpt u graag bij het maken van de juiste keuze.


