Welk Van Steensel plan past bij u?
Ter indicatie van het voor u meest geschikte serviceplan:

Uw persoonlijke vragen

Ja

Nee

Mijn relatie met Van Steensel is meer dan alleen het regelen en beheren
van enkele verzekeringen, ik wens ook advies en persoonlijke begeleiding.
Ik besteed graag het beheer van mijn gehele verzekeringsportefeuille uit
aan Van Steensel.
Regelmatig persoonlijk contact met Van Steensel over verzekeringen en
hoe besparingen te realiseren vind ik belangrijk.
Bij onverhoopte schades wil ik graag persoonlijk bijgestaan worden door
Van Steensel, in plaats van het helemaal zelf te regelen.
Ik ben geïnteresseerd in premiekortingen, besparingen op mijn
verzekeringspakket en korting op adviestarieven.
Ik wil graag snel antwoord op mijn vragen over verzekeringen, schades
en andere financiële vragen.
Graag ontvang ik informatie over ontwikkelingen inzake verzekeringen,
hypotheken en sparen.
Ik betaal liever een klein bedrag per maand extra zodat bijzondere service
en hulp standaard is inbegrepen, i.p.v. dit tegen uurvergoeding los in te kopen.
Eén adres voor al mijn verzekeringen en financiële vragen geeft mij een
goed gevoel. Van Steensel weet wie ik ben en staat voor mij klaar.
Ik heb liever verzekeringen met goede polisvoorwaarden dan verzekeringen
met minder goede polisvoorwaarden tegen de laagste prijs.
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3 of minder keer “JA”
Voor u hoeft niet elk risico afgedekt te zijn tegen de meest uitgebreide verzekeringsvoorwaarden. Als er iets gebeurt,
heeft u over het algemeen geen behoefte aan persoonlijke begeleiding. Het overzicht van uw risico’s en hoe dat
verzekerd moet worden, regelt u grotendeels zelf. Daar heeft u Van Steensel niet voor nodig. Als u Van Steensel toch
nodig heeft, regelt u dit via internet of e-mail.

Bij u past het: Van Steensel BasisPlan.

4 tot en met 6 keer “JA”
U vindt goede verzekeringsvoorwaarden belangrijk en u wilt ze afgestemd hebben op uw situatie. U wilt niet alles
zelf doen en heeft soms behoefte aan persoonlijk advies en begeleiding. Mocht zich er een schade voordoen,
dan wilt u rekenen op de steun van Van Steensel om dat goed afgewikkeld te krijgen. Door een uitgebalanceerd
verzekeringspakket wilt u premies besparen.

Bij u past het: Van Steensel ComfortPlan.

7 of meer keer “JA”
U hecht waarde aan optimale service en een persoonlijke relatie met Van Steensel. De financiële gevolgen van
risico’s perfect opvangen vindt u belangrijk. U geeft het totale beheer van uw verzekeringen graag uit handen aan
Van Steensel. U stelt het periodiek contact met uw adviseur over de voor u relevante ontwikkelingen zeer op prijs.

Bij u past het: Van Steensel OptimaalPlan.
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