Uitleg nota ABN AMRO Verzekeringen
Per 1 juni 2021 is ABN AMRO Verzekeringen overgegaan naar een nieuw administratiesysteem
waardoor uw nota er anders uitziet dan voorheen. Hieronder ziet u voorbeelden van de nota zoals u die
kunt ontvangen met een toelichting.

Voorbeeldnota 1
U bent een nieuwe klant bij ABN AMRO Verzekeringen
De nota is als volgt is opgebouwd:
1. Bovenaan vindt u het pakketnummer en het betalingskenmerk
2. In de tabel ziet u per verzekering het polisnummer, de periode, waar van toepassing: postcode en
huisnummer, en de premie die u betaalt
3. Onder de tabel staat het totaalbedrag

1.
00000000

2.

01234567
12345678

3.

0000000000000000

(1234 AB, 01)

Voorbeeldnota 2
U bent al klant bij ABN AMRO Verzekeringen en er is een wijziging in uw verzekeringspakket. Dan is uw
nota opgebouwd aan de hand van de wijzigingen:
1. Uw lopende verzekering is gewijzigd
Er is een wijziging aangebracht in uw verzekering waardoor u meer of minder premie betaalt. De oude
premie wordt in mindering gebracht en de nieuwe premie staat weergegeven.
2. Een nieuwe verzekering bijgesloten
Sluit u een nieuwe verzekering(en) af en komt het totaal daarmee op minimaal 3 schadeverzekeringen?
Dan ontvangt u pakketkorting. Deze korting wordt berekend over alle lopende schadeverzekeringen.
Bijvoorbeeld: u heeft een verzekeringspakket met een opstal-, inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering en u sluit
een autoverzekering af: uw pakketkorting gaat dan van 3% naar 4%.
Per verzekering ziet u de oude premie in mindering gebracht en de nieuwe premie waarin de
pakketkorting verrekend of afgehaald is.
Let op: Als er een verzekering stopgezet is en u heeft minder dan 3 schadeverzekeringen, ontvangt u
geen pakketkorting meer.
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Heeft u 2 nota's ontvangen?
Als de maandelijkse nota al naar u onderweg is en er is na die datum nog een wijziging in uw
verzekering, dan ontvangt u mogelijk 2 nota's.

