
2016

80% van de klanten vertrouwt de
verzekeringen van ABN AMRO

2016

75% van de klanten
vindt ons klantvriendelijk

2015

69% van de klanten vertrouwt de
verzekeringen van ABN AMRO

2015

64% van de klanten
vindt ons klantvriendelijk

Schade particulier, maart 2017

Klanttevredenheidsonderzoek

ABN AMRO Verzekeringen

Klanttevredenheid

260 Respondenten

7,6

2015

7,7

2016

Quotes van de klant

“Goede service en een hele 
snelle schadeafhandeling.”

“Snelle beantwoording 
van je vragen.”

“Je wordt altijd correct geholpen 
als je iemand nodig hebt. Alle tijd 

nemen ze voor je, dringen niets op, 
de klant is koning.”

“Vakkundige mensen aan de 
telefoon bij mijn schademelding met 

kennis van verzekeringen.”



Tevredenheid

Klantvriendelijk Contact verzekeraar

Product wijzigen

Communicatie Contact

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

Schriftelijke communicatie

91%
2016

2015: 88%

77%
2016

2015: 85%
74%

2016

2015: 74%

2015 2016
36% 42% helemaal mee eens  
27% 34%  eens 
17% 11%  neutraal 
10% 7%  oneens  
10% 7%  helemaal mee oneens 

2015 2016
35% 23% zeer tevreden  
50% 53%  tevreden 
10% 6%  neutraal 
3%  13%  ontevreden  
2%  5%  zeer ontevreden 

2015 2016
19% 15% zeer tevreden  
55% 59%  tevreden 
23% 17%  neutraal 
3%  6%  ontevreden  
0%  3%  zeer ontevreden 

Wijzigen gegevens

85%
2016

2015: 92%

Claims en betalingen

72%
2016

2015: 78%

Afsluiten nieuwe verzekering

86%
2016

2015: 93%

Product

76%
2016

2015: 77%

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.

Persoonlijk contact met uw verzekeraar
Wij zoeken vaker contact met u. Bijvoorbeeld door u te bellen over uw 
verzekering of als u schade heeft.

Begrijpelijkere polisvoorwaarden
De polisvoorwaarden van alle particuliere schadeproducten maakten we 
begrijpelijker voor u. Dit jaar gaan we verder met het verbeteren van de 
begrijpelijkheid van onze correspondentie.

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

Begrijpelijkere correspondentie
De brieven en formulieren die u van ons krijgt, maken we begrijpelijker 
en persoonlijker voor u. Wij zijn hier al mee begonnen en dit jaar gaan we 
ermee verder.

Keuzevrijheid binnen nieuwe producten
In 2017 wordt onder andere de nieuwe autoverzekering geïntroduceerd. 
U kunt zelf kiezen welke modules u binnen deze verzekering afsluit. 
Op deze manier sluiten onze producten precies aan bij wat u wilt 
verzekeren. In 2015 hebben wij de modulaire reisverzekering en 
rechtsbijstandverzekering geïntroduceerd.

Wat kunt u van ons verwachten bij schade?
Niemand zit te wachten op schade. Mocht u toch schade hebben, dan 
wilt u zo goed en zo snel mogelijk geholpen worden. Wij informeren u over 
wat u van ons kunt verwachten en wat u zelf moet doen in zo’n situatie.


