
De Interpolis 
Alles in één Polis® 

overzichtelijk, compleet en voordelig. 





Tessa van Grafhorst, 33 jr., directeur kinderbioscoop. 
Ik wilde altijd een écht huis. Zo een waarvan mensen zeggen: dát huis. Iets 
heel anders dan het appartement waar we hiervoor in woonden. Dat was 
nieuwbouw, van beton en glas. Ons nieuwe huis is een houten dijkhuis en is 
vrijstaand. Alleen was het wel een bouwval. We hebben het bijna opnieuw op 

moeten bouwen. Maar een gevel en het 
dak konden we laten staan. Het voordeel 
van zo’n ingrijpende verbouwing is dat je 
het hele huis opnieuw kunt indelen. Dan 
krijg je ook een huis waarvan je denkt dat 
je er je hele leven in wilt blijven wonen. 





Hans Horwitz, 56 jr, oud reclame-man. 
Een nieuwe auto van 21 jaar oud. Zo kan je het wel zien als je een Citroën 
CX Athena tegenkomt met maar 8000 kilometer op de teller. Een beauty, die 
jarenlang een slapend Frans bestaan heeft geleid. Ik heb haar weer tot leven 
gewekt. Het enige dat ik daarvoor hoefde te doen was de banden vervangen. 
Die waren door het lange stil staan een beetje vierkant geworden. Nu staat zij 
helaas buiten, het is ontzettend moeilijk om een garage te vinden. De carport 
wordt bezet gehouden door een andere jeugdliefde van me. Een Saab 96 uit 
1964. Tja, die heeft toch de oudste rechten. 





Klaas Witsen Elias, 33 jr., projectleider Art Packer. 
Mijn vrouw en ik hebben een wereldvakantie gehad in Mexico. Daar hebben we 30 
dagen rondgetrokken. Geweldig. Zonder echt plan, we reisden veel met de bus. 
Af en toe was het wel spannend. Er lopen daar allemaal mensen langs de weg. 
Een keer reden we ’s nachts over een onverlichte weg toen we een doffe klap 
hoorden. In plaats van te stoppen, gaf de chauffeur vol gas. In de bus klonk een 
waarschuwingssignaal dat hij veel te hard ging. Uiteindelijk stopte de chauffeur 
met piepende remmen voor een politiebureau. Je kon zien dat er iemand 
door de bus geraakt was. De politie zou gaan kijken of er iemand lag. 
Dat was wel een soort wild-west vertoning. 





Stephanie Beer-van Donselaar, 33 jr.

Internationaal account manager uitzendorganisatie.

Bij rechtsbijstand denk ik direct aan problemen in het verkeer. Maar daar hebben 
we het nog niet voor nodig gehad. Wel voor iets anders. We hadden een keer iets 
gekocht volgens de een of andere leverancier. Daar wisten we alleen zelf niets van. 
Toch kwam er een rekening. Die betaalden we natuurlijk niet. Maar na verloop van 
tijd kwamen er zelfs brieven van incassobureau’s, of we snel wilden betalen. Dat 
soort dreigende teksten. We hebben ons niet laten intimideren, maar via onze 
rechtsbijstandsverzekering een advocaat ingeschakeld. Die heeft de zaak voor ons 
afgewikkeld. Nooit meer wat van die man gehoord. 



wij zijn Interpolis 

Wij denken met u mee. 

Over uw toekomst, uw pensioen, uw woning. 

Over uw bedrijf. Over uw medewerkers. 

Over brand, inbraak en diefstal. 

Zo maken we ons zelf het liefst overbodig. 

Helaas is niet alles te voorkomen. 

Dus als u ons eens nodig heeft, helpen we snel. 

Dan doen we niet moeilijk. 

Zodat u altijd weet waar u aan toe bent. 

In wat we bieden (en wat niet). 

In wat we doen (en wat niet). 

En hoe we dat doen (en hoe niet). 

Interpolis. Glashelder 

Wij zijn gegroeid uit een behoefte. 

Aan zekerheid. Aan vertrouwen. 

Onze focus ligt op preventie. 

Daarom zijn we helder. 
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overzichtelijk… 
Verzekeren hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn. Wat u nodig hebt, is één 

overzichtelijke polis waar al uw schadeverzekeringen op staan. Makkelijk 

af te sluiten, telefonisch of via internet. En met heldere voorwaarden. 

Een polis waar u niet meer naar om hoeft te kijken. En waarvoor u één 

premie betaalt. Die polis bestaat: de Interpolis Alles in één Polis®. 

compleet… 
De Interpolis Alles in één Polis® omvat alle schadeverzekeringen die u als 

gezin of alleenstaande nodig hebt. U bepaalt zelf welke verzekeringen u op 

de polis onderbrengt. En dan bent u prima verzekerd. Bij schade is één tele

foontje voldoende om ons aan het werk te zetten. Wij vergoeden niet alleen 

de schade, maar wij helpen u ook met praktische oplossingen. Wij zorgen 

bijvoorbeeld dat uw auto snel en goed gerepareerd wordt. Of dat de 

glaszetter, de loodgieter of het schoonmaakbedrijf bij u langskomt. Of dat 

een ervaren jurist aan de slag gaat om uw schade te verhalen. Daar hebt u 

vaak meer aan dan aan geld. 

en voordelig 
De Interpolis Alles in één Polis® heeft een eerlijke, concurrerende premie. Dat 

is al mooi meegenomen. Maar u krijgt ook nog eens een korting op de premie 

als u meerdere verzekeringen op de polis onderbrengt. Die korting kan 

oplopen tot 12% en wordt meteen verrekend in uw totaalpremie. 

wat is het 
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verzekerd 
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niet verzekerd 
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kosten 
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meer weten 



welke verzekeringen? 
Op de Interpolis Alles in één Polis® kunt u verschillende verzekeringen 

• 

met de unieke Interpolis No-Claim Garantie®, een Ongevallen In- of 

Opzittendenverzekering of een Schade Inzittendenverzekering. 

• 

inboedel en uw kostbaarheden. 

• Rubriek Aansprakelijkheid: uw verzekering tegen wettelijke aansprakelijk

• Rubriek Rechtsbijstand: de Rechtsbijstandverzekering voor uzelf of 

uw hele gezin. U kunt deze verzekering opbouwen uit verschillende 

‘ ’

• 

met een Doorlopende Annuleringsverzekering en/of een Automobilisten

afsluiten. Die zijn ondergebracht in vijf rubrieken. 

Rubriek Verkeer: uw verzekering voor auto of motor, uit te breiden 

Rubriek Wonen: de verzekering van uw woonhuis (inclusief glas), uw 

heid (schade die u of uw gezin aan anderen toebrengt). 

rechtsgebieden : Verkeer, Consument & Wonen, Werk & Inkomen 

en Fiscaal & Vermogen. 

Rubriek Recreatie: de Doorlopende Reisverzekering (uit te breiden 

hulpverzekering) en de Caravanverzekering. 



wat is verzekerd?


u stelt zelf uw polis samen 
U bepaalt zelf welke verzekeringen u op de Interpolis Alles in één Polis® 

onderbrengt. Er zijn vijf ‘rubrieken’: Verkeer, Wonen, Aansprakelijkheid, 

Rechtsbijstand en Recreatie. Een rubriek bevat één of meer verzekeringen die 

logisch bij elkaar horen. 

complete dekking 
Interpolis houdt van duidelijkheid. Daarom kent de Interpolis Alles in één 

Polis® een zeer complete dekking. Gaat u er maar gerust vanuit dat alle 

gangbare risico’s gedekt zijn. Wat precies is verzekerd, leest u in de aparte 

productfolders. U kunt het ook vinden op internet. 

schade? zó geregeld! 
Interpolis staat bekend om zijn snelle en soepele schadeafwikkeling. Meestal 

kunt u volstaan met één telefoontje naar onze Schadeservice. De schade

vergoeding staat binnen de kortste keren op uw rekening. Vaak komt er zelfs 

helemaal geen geld aan te pas. Want veel schades laten wij direct voor u 

herstellen. U belt, wij regelen. In binnen- en buitenland, 24 uur per dag. 

Dat is de kracht van de Interpolis Alles in één Polis®. 
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De Interpolis Alles in één Polis®

één Polis® . 

alleen schadeverzekeringen 
De Interpolis Alles in één Polis® omvat alle schadeverzekeringen die u als 

i li

pensioenverzekering of uw ziektekostenverzekering kunt u ook uitstekend 

Interpolis Alles in één Polis® . 

alleen de gekozen verzekeringen 
Om misverstanden te voorkomen: u bepaalt zelf welke verzekeringen 

dat de Interpolis Alles in één Polis® alleen geldt voor de verzekeringen die u 

hebt gekozen. Die vindt u overzichtelijk bij elkaar op uw verzekeringsbewijs. 

alleen particulieren 
 is alleen bedoeld voor particulieren. Voor 

bedrijven hebben wij een vergelijkbaar aanbod: de Bedrijven Compact 

Polis. Ondernemers kunnen natuurlijk wel hun particuliere verzekeringen 

onderbrengen op de Interpolis Alles in 

part cu er nodig kunt hebben. Voor uw levensverzekering, uw aanvullende 

bij Interpolis terecht. Maar deze verzekeringen vallen niet binnen de 

u afsluit. U hoeft ze dus niet allemaal te nemen. Dit betekent uiteraard wel 



wat is niet verzekerd?


wel zo eerlijk 

De Interpolis Alles in één Polis® is verrassend compleet. Als u zich 

verantwoordelijk gedraagt, wordt dan ook alles vergoed dat met u is 

afgesproken. Zonder voorbehoud. Dat hoort bij een glasheldere verzekeraar. 

Bij onverantwoordelijk gedrag zijn we net zo glashelder: dan betalen wij niet uit. 

Dat geldt bijvoorbeeld als er opzet in het spel is. Dat is wel zo eerlijk tegenover 

u en onze andere verzekerden. Maar u zult dit vast heel logisch vinden. 

normale risico’s prima verzekerd 
Verder kent elke verzekering uitsluitingen. Als schade wordt veroorzaakt door 

een natuurramp bijvoorbeeld. En in het geval van terroristische aanslagen is 

er wel dekking, maar tot een bepaald maximum. Daarover hebben alle 

verzekeraars duidelijke afspraken gemaakt. U kunt ervan uitgaan dat de 

normale risico’s prima zijn verzekerd. Voor sommige onderdelen van de 

Interpolis Alles in één Polis® geldt wel een eigen risico of een maximaal 

verzekerd bedrag. Meer informatie vindt u in de brochures en voorwaarden 

van de afzonderlijke verzekeringen. 

wij vertrouwen u 
Interpolis gaat altijd uit van de goede wil en de betrouwbaarheid van haar 

verzekerden. Daarom hoeven wij meestal geen bonnetjes of rekeningen te 

zien voordat we de schade vergoeden. Daardoor kunnen wij zeventig procent 

van alle schademeldingen met één telefoontje afhandelen. 
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één Polis® 

Als u verzekeringen in meer dan één rubriek afsluit, krijgt u meteen een 

Bij verzekeringen in krijgt u een korting van 

2 rubrieken 3% 

3 rubrieken 6% 

4 rubrieken 9% 

5 rubrieken 12% 

verzekeringen in drie rubrieken en komt er één rubriek bij, dan stijgt de 

korting voor álle verzekeringen van 6 naar 9%. 

de premiekorting op de Interpolis Alles in 

korting op de premie. Hoe meer rubrieken, hoe hoger de korting! Hoe zit 

dat precies? 

Deze korting geldt voor het totaal van alle premies. Hebt u bijvoorbeeld 



kosten


berekening premie 
De premie is afhankelijk van de verzekeringen die u afsluit. Verder is natuurlijk 

de korting belangrijk die u krijgt als u meerdere rubrieken onderbrengt op de 

Interpolis Alles in één Polis®. U kunt uw premie laten berekenen door te 

bellen met (026) 357 26 26. U kunt de premie ook zelf berekenen op 

www.interpolis.nl. 

premiebetaling 
Eén van de pluspunten van de Interpolis Alles in één Polis® is dat u de premie 

per maand kunt betalen. Dat gaat dan via een automatische incasso. U kunt 

ook kiezen voor betaling per jaar. Daarmee bent u ongeveer 3% voordeliger 

uit. In beide gevallen geldt dat u één premiebedrag betaalt voor alle verzeke

ringen samen. U komt dus nooit voor verrassingen te staan. Goed om te 

weten: voor de Interpolis Alles in één Polis® betaalt u maar één keer per jaar 

poliskosten (e 4,08). Als u tussentijds iets aan uw verzekering verandert, hoeft 

u daarvoor geen wijzigingskosten te betalen. 
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JHMC.Messbauer
Tekstvak
(013) 462 29 55.

JHMC.Messbauer
Notitie
Accepted ingesteld door JHMC.Messbauer

JHMC.Messbauer
Notitie
Completed ingesteld door JHMC.Messbauer



alles in één oogopslag duidelijk 
De Interpolis Alles in één Polis® is de meest overzichtelijke die u zich kunt 

één verzekerings

bewijs. Zo ziet u in éé

zijn al net zo duidelijk als de polis zelf. 

de zekerheid van Interpolis 

één Polis® 

Interpolis Alles in één Polis® 

• Al uw schadeverzekeringen overzichtelijk bij elkaar 

• 

• 

• 

• Pakketkorting tot 12% 

• 

• 

voorstellen. U vindt alle verzekeringen bij elkaar op 

n oogopslag waar u voor verzekerd bent en 

waarvoor niet. En wat u daarvoor betaalt. De verzekeringsvoorwaarden 

Interpolis is de grootste particuliere schadeverzekeraar van Nederland. 

Wij zijn onderdeel van de Rabobank Groep. Meer dan 1.200.000 mensen 

hebben al een Interpolis Alles in in huis. Geen wonder, want de 

biedt alleen maar voordelen: 

Snel en gemakkelijk af te sluiten, per telefoon of via internet 

Heldere voorwaarden 

Eerlijke premie 

Snel en correct optreden bij schade, in binnen- en buitenland, 24 uur per dag 

Waar mogelijk: Schadevergoeding in de vorm van vakkundig herstel. 



meer weten?


bel (026) 357 26 26 
U kunt de Interpolis Alles in één Polis® snel en gemakkelijk afsluiten door te 

bellen met (026) 357 26 26. Dat kan op werkdagen van 8.00 tot 21.00 uur en 

op zaterdag van 9.30 tot 15.00 uur. Op dit nummer kunt u natuurlijk ook 

terecht voor vragen. 

… of via internet 
Op www.interpolis.nl kunt u terecht voor de volledige polisvoorwaarden. 

Ook kunt u er zelf uw premie berekenen. Bent u tevreden over het aanbod 

van Interpolis, dan klikt u eenvoudig op ‘Polis afsluiten’. U bent dan meteen 

verzekerd. Overzichtelijk. Compleet. En voordelig. 

Interpolis. Glashelder 
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meer weten 

JHMC.Messbauer
Tekstvak
bel (013) 462 29 55.

JHMC.Messbauer
Tekstvak
(013) 462 29 55.

JHMC.Messbauer
Tekstvak
8.30 tot 18.00 uur.

JHMC.Messbauer
Tekstvak
Op dit nummer kunt u natuurlijk ook terecht voor vragen.
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zijn gedeponeerde merken van 
Interpolis Verzekeringen N.V. 




