
‘Wat kan beter en voordeliger, en wat 
ontbreekt nog in mijn verzekeringen? 
Met die vragen belde ik mijn adviseur. 
We hebben toen al mijn verzekerings-
mappen uitgeplozen. Wat bleek? Ik 
betaalde al jaren te veel premie, maar 
mijn inboedel was onderverzekerd. Nu 
ben ik met het Voordeelpakket volledig 
verzekerd en ook nog goedkoper uit.’
Kees Jan van der Wijden (40), Ermelo
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Archimedeslaan 10
3584 BA Utrecht

www.fortisasr.nl51
21

0 
(0

3-
07

)

Uw tussenpersoon:

Fortis ASR Schadeverzekering N.V., KvK 
Utrecht 30031823, heeft een vergunning 
van de Nederlandsche Bank N.V. tot het 
uitoefenen van het verzekeringsbedrijf 
en is opgenomen in het register van de 
Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder 
nummer 12000478. Zij kan optreden als 
aanbieder van schadeverzekeringen. Voor 
de klachtenprocedure van Fortis ASR kunt 
u kijken op www.fortisasr.nl bij ’contact’.



Bundel voordelig al
uw schadeverzekeringen



Uw schadeverzekeringen
in één voordelig pakket
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Vijf goede redenen om het Fortis 
ASR Voordeelpakket af te sluiten
• U hebt geen overlap of 

onderverzekering
• Al uw schadeverzekeringen 

overzichtelijk bij elkaar in één map 
en op één polis

• Uw korting kan oplopen tot 12%
• U betaalt geen polis- of 

administratiekosten
• Fortis Alarmservice dag en nacht 

bereikbaar

Zo geregeld
Wilt u al uw verzekeringen voordelig en 
overzichtelijk bij elkaar? Het 
Voordeelpakket van Fortis ASR maakt het 
u gemakkelijk. Vraag een gesprek aan met 
uw tussenpersoon en vul de 
antwoordkaart in. Doe hem vandaag nog 
op de bus. Uw tussenpersoon bepaalt 
dan met u welke verzekeringen het best 
passen in uw persoonlijke Voordeelpakket

Pakket op maat met extra korting
Eén keer per jaar op vakantie? Dan geen 
Doorlopende reisverzekering.
Kinderen? Dan zeker een Aansprakelijk-
heidsverzekering. Uw tussenpersoon 

In de loop der jaren hebt u ongetwijfeld verschillende schade-
verzekeringen afgesloten. Dan is het goed mogelijk dat u voor 
bepaalde zaken dubbel bent verzekerd en dat u andere zaken 
over het hoofd hebt gezien. Het Fortis ASR Voordeelpakket biedt 
de oplossing. De verzekeringen in het pakket sluiten naadloos  
op elkaar aan – u bent nooit meer dubbelof onderverzekerd.  
En hoe meer verzekeringen in het Voordeelpakket, hoe voordeliger 
het uitpakt.



maakt vrijblijvend een heldere analyse van 
uw huidige situatie. En samen met hem 
bepaalt u welke schadeverzekeringen voor 
u relevant zijn. Die selectie brengt u over-
zichtelijk onder in één polis. U loopt geen 
financieel risico meer en u weet zeker dat 
u niet te veel premie betaalt. Sterker nog, 
u betaalt een stuk minder dan wanneer u 
dezelfde verzekeringen los van elkaar
afsluit. 

Bepaal zelf uw korting
De schadeverzekeringen van Fortis ASR 
zijn verdeeld over vijf rubrieken. Hoe meer 
rubrieken u in uw Voordeelpakket
opneemt, hoe hoger uw korting. Kiest 

u uit twee rubrieken één verzekering, dan 
krijgt u 3% korting op het totale premie-
bedrag. Elke extra verzekering uit een 
andere rubriek levert u nog eens 3% 
korting op. Uw korting kan dus oplopen 
tot 12%.

Aantal  Korting
Eén rubriek 0%
Twee rubrieken  3%
Drie rubrieken  6%
Vier rubrieken  9%
Vijf rubrieken  12%
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Extra voordeel
U krijgt niet alleen een flinke premiekorting 
wanneer u uw schadeverzekeringen 
onderbrengt in het Voordeelpakket, u 
betaalt ook geen polis- of administratie-
kosten. Ook niet wanneer u op een later 
tijdstip iets aan uw Voordeelpakket wilt 
wijzigen. Om uw verzekeringspapieren 
overzichtelijk te bewaren, krijgt u bij het 
afsluiten van het Fortis ASR Voordeel-
pakket een handige opbergmap cadeau.

Uw Voordeelpakket
In het Fortis ASR Voordeelpakket brengt u 
uw persoonlijke selectie van schade-
verzekeringen bij elkaar. U kunt kiezen
uit de volgende schadeverzekeringen:

1 Rubriek Wonen
• Inboedelverzekering
• Woonhuisverzekering
• Persoonlijke ongevallenverzekering
• Gezinsongevallenverzekering

2 Rubriek Aansprakelijkheid
•  Aansprakelijkheidsverzekering 

voor particulieren

3 Rubriek Rechtsbijstand
• Rechtsbijstand voor u of uw gezin

4 Rubriek Verkeer
• Autoverzekering
• Motorverzekering

5 Rubriek Recreatie
• Doorlopende reisverzekering
• Caravanverzekering
• Kampeerautoverzekering
• Pleziervaartuigenverzekering

Direct advies en hulp bij schade
Hebt u het Fortis ASR Voordeelpakket, 
dan neemt u bij schade direct contact 
op met Fortis ASR Alarmservice. U kunt er 
dag en nacht terecht voor advies en hulp. 
Ook als u in het buitenland bent. Het enige 
wat u nodig hebt, is uw servicepas.
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