
2016

60% van de klanten vertrouwt de 
verzekeringen van ABN AMRO 
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47% van de klanten
vindt ons klantvriendelijk
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Klanttevredenheidsonderzoek

ABN AMRO Verzekeringen

Klanttevredenheid - algemeen

6,6

2016

198 Respondenten

2015

50% van de klanten
vindt ons klantvriendelijk

2015

54% van de klanten vertrouwt de
verzekeringen van ABN AMRO

Quotes van de klant

“Het is eigenlijk de combinatie van goede heldere 
voorwaarden,  snelle afwikkeling,  overzichtelijke 

informatie, vriendelijke service en een goede prijs.”

“Goede informatie vooraf, 
snelle informatie tijdens de looptijd 

en zorg voor beleggingen.”

“Ik werd wegwijs gemaakt in een 
voor mij onbekende materie, werd 

heel goed geholpen en heb daardoor 
nu een heel goed product 

vergeleken met de mogelijkheden 
bij diverse concurrenten.”

“Vooral het meedenken van 
het personeel van ABN AMRO 

geeft de doorslag.”



Klantvriendelijk Contact verzekeraar
2015 2016
23% 17% helemaal mee eens  
27% 31%  eens 
20% 27%  neutraal 
15% 13%  oneens  
15% 13%  helemaal mee oneens 

2015 2016
24% 28% zeer tevreden  
39% 31%  tevreden 
15% 10%  neutraal 
15% 17%  ontevreden  
7%  14%  zeer ontevreden 

2015 2016
11% 10% zeer tevreden  
43% 40%  tevreden 
29% 29%  neutraal 
9%  13%  ontevreden  
8%  7%  zeer ontevreden 

Schriftelijke communicatie

Tevredenheid

Percentage klanten dat de waardering ‘tevreden’ of ‘zeer tevreden’ gaf.

Contact Product CommunicatieAfsluiten nieuwe verzekering

Product wijzigen Wijzigen gegevensBeëindigen levensverzekering

59%
2016

2015: 63%

69%
2016

2015: 58%

70%
2016

2015: 81%
48%

2016

2015: 52%
50%

2016

2015: 55%

50%
2016

2015: 45%
58%

2016

Wat heeft ABN AMRO Verzekeringen in 2016 gedaan om haar 
dienstverlening te verbeteren?

Goede kennis van zaken
Spreekt u ons over een product dat u bij ons heeft? Dan verwacht u 
vanzelfsprekend dat u ons goed kunt bereiken en dat onze adviseurs 
volledig op de hoogte zijn. We zorgen ervoor dat u een passend antwoord 
krijgt op uw vraag. Hiervoor worden onze adviseurs continu opgeleid.

Begrijpelijkere polisvoorwaarden
De polisvoorwaarden van de actieve levenproducten maakten we 
begrijpelijker voor u. Dit jaar gaan we verder met het verbeteren van de 
leesbaarheid en begrijpelijkheid van onze correspondentie.

ORV in 24 uur
Kwaliteit en snelheid (van het aanvragen) van onze producten vindt u 
steeds belangrijker. Daarom is het aanvraagproces voor een ABN AMRO 
Overlijdensrisicoverzekering (ORV) versneld. Binnen 24 uur kunnen we 
de aanvraag accepteren. De snelheid in dit proces is afhankelijk van de 
beoordeling van de gezondheidsverklaring.

Wat gaat ABN AMRO Verzekeringen dit jaar doen om haar 
dienstverlening te verbeteren?

Informatie op de website
De teksten op de website over onze levensverzekeringen maken wij beter 
vindbaar, overzichtelijker en completer. 

Informatie over producten die we niet meer verkopen
Stel, u heeft een product dat niet meer door ons verkocht wordt en u heeft 
behoefte aan informatie over dit product. Dan vindt u deze informatie dit 
jaar in begrijpelijke taal op onze website.


