Actievoorwaarden
korting op SNS Verzekeringen
WAT HOUDT DE ACTIE IN?
½
½

Je krijgt 12 maanden lang korting op de premie van nieuwe SNS Verzekeringen die je in de actieperiode aanvraagt.
Dit zijn de verzekeringen die meedoen. En de korting die geldt per verzekering:
SNS Autoverzekering*
10%
SNS Inboedelverzekering
10%
SNS Woonhuisverzekering
10%
SNS Aansprakelijkheidsverzekering
10%
SNS Rechtsbijstandverzekering
10%
SNS Reisverzekering
10%
* Op Pechhulp dekking is geen korting van toepassing.
De pakketkorting die je krijgt als je 3 of meer verzekeringen bij ons hebt, geldt ook tijdens de actieperiode.
De spelregels van SNS Combinatievoordeel blijven gelden. Dus heb je een betaalrekening bij ons die je regelmatig gebruikt? Dan krijg
je maximaal 20% korting op de SNS Inboedelverzekering. Je krijgt dus nooit meer dan 20% korting op de SNS Inboedelverzekering.
Lees de voorwaarden.
½
½
½
½
½
½

½
½

WANNEER LOOPT DE ACTIE?
½
½
½

Deze actie loopt van 1 september tot en met 10 oktober 2021.
Zorg dat je aanvraag voor 10 oktober 2021 bij ons binnen is, zodat je binnen de actieperiode valt.
We zijn niet verantwoordelijk voor netwerk- en/of computerstoringen waardoor je aanvraag misschien te laat bij ons binnen
zou zijn.

GELDT DE ACTIE OOK ALS JE AL EEN SNS VERZEKERING HEBT?
½

De actie geldt alleen voor elke nieuwe SNS Verzekering die je aanvraagt. De actie geldt niet voor SNS Verzekeringen die je nu al hebt.

WAT MOET JE VERDER WETEN OVER DEZE ACTIE?
½
½
½
½
½
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½

Na 12 maanden vervalt de korting.
We kunnen deze actie altijd aanpassen of stopzetten.
Als je meedoet aan deze actie, dan stem je in met deze actievoorwaarden.
Heb je een klacht over deze actie? Meld ’m met het klachtenformulier op snsbank.nl/klachten.
Als je klant bij ons wordt, vragen we om je persoonsgegevens. Deze gegevens kunnen we gebruiken voor de doelen zoals beschreven
in ons privacy- en cookiereglement. Wil je meer weten over hoe we omgaan met privacy? Kijk dan op snsbank.nl/privacy. Verder
houden we ons aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Deze gedragscode vind je op nvb.nl.
Aanbieder van deze actie is de Volksbank N.V., statutair gevestigd te Utrecht aan de Croeselaan 1 (KvK: 16062338).
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