Verzekeringspakket voor senioren

Seniorenpakket
Wij zien meer dan een scherpe premie

+ snelle schadeafhandeling
+ a fgestemd op uw situatie
+ overzichtelijke polis
VERZEKERINGEN

Verzekerd van het beste.

VERZEKERINGEN
MAKELAARDIJ
HYPOTHEKEN

Wij zien meer

SENIORENVERZEKERINGSPAKKET
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Kral Westen makelaardij, hypotheken en verzekeringen is
gevestigd in Ter Apel, Stadskanaal en Emmen. Met een

INBOEDEL

team van 29 mensen werken wij iedere dag opnieuw aan
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de beste dienstverlening. In 3 verschillende klantenteams team makelaardij, team hypotheken en team verzekeringen

AANSPRAKELIJKHEID

- werken onze specialisten samen om u te helpen bij het
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verkopen of vinden van uw huis, het kiezen van de juiste
hypotheek of het afsluiten van de juiste verzekeringen.
Wij luisteren naar uw verhaal, zoeken naar oplossingen die
passen bij uw situatie en geven een compleet advies. Bij
Kral Westen zien we meer dan een droomhuis, een scherpe
verzekeringspremie of een lage hypotheekrente. Daarin
onderscheiden we ons. Hierdoor bent u verzekerd van het
beste.

Contact?

Maak een afspraak

@
Verzekerd van het beste.

0599 581759
verzekeringen@kralwesten.nl

Verzekeringspakket voor senioren

Kral Westen heeft een verzekeringspakket samengesteld speciaal voor senioren
die verhuizen naar een verzorgingshuis. Dit pakket kent een ruime dekking en
een zeer scherpe premie en is afgestemd op uw situatie.

HET SENIORENVERZEKERINGSPAKKET:
U betaalt voor het seniorenpakket slechts € 55,18 per jaar
Snelle schadeafhandeling.
Afgestemd op uw situatie.

Het seniorenverzekeringspakket is een product van:

Het seniorenpakket bestaat uit twee verzekeringen: een inboedelverzekering en een
aansprakelijkheidsverzekering voor senioren. Hieronder volgt een overzicht met de
belangrijkste dekkingen per verzekering.

Inboedel
•
•
•
•

Vergoedt schade door brand, blikseminslag, inbraak, storm en neerslag.
Geld en/of geldswaardig papier is gedekt tot € 500,-.
Bij diefstal van lijfsieraden wordt maximaal € 2.500,- vergoed.
Er geldt een eigen risico van € 100,- per schadegeval. In een aantal gevallen is geen eigen risico van toepassing,
dit staat vermeld in de polisvoorwaarden.
• Het standaard verzekerd bedrag is € 15.000,-.
• Tegen een kleine meerpremie kunt u dit standaardbedrag verhogen naar € 25.000,-, € 50.000,- of € 75.000,-.
• Is de werkelijke waarde van uw inboedel hoger? Dan geven wij u graag advies op maat.

Aansprakelijkheid
• Het verzekerde bedrag voor het toebrengen van letsel- en zaakschade aan derden bedraagt € 2.500.000,-.
• Wanneer u per ongeluk schade toebrengt aan derden bij het kosteloos verlenen van hulp ter voorkoming van
bijvoorbeeld lichamelijk letsel of overlijden, dan is dat verzekerd tot een maximum van € 12.500,- per gebeurtenis.
• Voor de aansprakelijkheidsdekking geldt een standaard eigen risico van € 100,- per schadegeval.

Erwin ziet meer dan een eigen risico

+ aantrekkelijke premie
+ duidelijke polis
+ snelle schadeafhandeling
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VERZEKERINGEN

VERZEKERINGEN
MAKELAARDIJ
HYPOTHEKEN

Het seniorenverzekeringspakket is een product van:

Meer weten over het seniorenverzekeringspakket?
Neem contact met ons op voor een vrijblijvend advies.

Kral Westen Ter Apel
Bel 0599 581 759

Kral Westen Stadskanaal
Bel 0599 614 879

Kral Westen Emmen
Bel 0591 610 210

Hoofdstraat 19, 9561 JA Ter Apel

Hoogveen 1, 9501 XK Stadskanaal

Kolhoopstraat 41, 7811 GD Emmen

> verzekeringen@kralwesten.nl 		
Kom gerust even binnenlopen!

Verzekerd van het beste.

