Voorwaarden voor 20% korting op
SNS Inboedelverzekering
KORTING VOOR KLANTEN MET EEN BETAALREKENING
VAN SNS

WANNEER KRIJG JE GEEN KORTING MEER?
Blijkt uit de check op de 1e van de maand dat je niet meer
voldoet aan de voorwaarden? Dan krijg je van SNS vanzelf een
bericht waarin je gevraagd wordt om weer te voldoen aan de
voorwaarden. Lukt dat 3 maanden achter elkaar niet? Dan krijg je
geen 20% korting op je inboedelverzekering meer. SNS stuurt je
een brief waarin bevestigd wordt dat je korting vervalt. Je krijgt
weer korting als je opnieuw aan de voorwaarden voldoet. De korting gaat dan weer in zoals we hebben beschreven onder het
kopje ‘Vanaf wanneer krijg je korting?’.

Vanaf 1 april 2017 kun je van SNS 20% korting krijgen op je
inboedelverzekering als je voldoet aan een paar voorwaarden.
Je kunt dit voordeel krijgen als je 1 van deze betaalrekeningen
hebt:
SNS Betalen
SNS Plus Betalen
SNS Basis Betalen

SNS Basis Privérekening
SNS Betaalrekening afbouwkrediet

Om die 20% korting te krijgen, moet in elk geval 1 van deze
betaalrekeningen aan 2 voorwaarden voldoen:
Je laat elke maand je inkomen storten op je betaalrekening
bij SNS. Zoals je salaris of uitkering. Geld dat je (automatisch)
overmaakt tussen je rekeningen telt niet als inkomen.
Je gebruikt deze betaalrekening voor je dagelijkse uitgaven en
vaste lasten. Bijvoorbeeld voor je boodschappen, aankopen
op internet, het betalen van je huur of hypotheek, je verzekeringspremie en energiekosten. Dat moeten 10 of meer bij- en
afschrijvingen per maand zijn.

Hef je je betaalrekening bij SNS op? Dan krijg je de 20% korting
op je inboedelverzekering ook niet meer. SNS checkt de 1e van
de maand of je nog recht hebt op de korting. Is dat niet meer zo?
Dan vervalt de korting. Je krijgt hierover natuurlijk een bericht.

½½

VOORBEELD

½½

Inge
Inge heeft SNS Inboedelverzekering en een betaalrekening
bij SNS.
Ze heft op 14 april haar betaalrekening op.
Op 1 mei ziet SNS dat zij geen recht meer heeft op 20%
korting en geeft dat door aan de verzekeraar.
Op 1 juni vervalt de korting.
½½

½½

NIET MEER DAN 20%
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Je krijgt maximaal 20% korting op je inboedelverzekering. Heb je
al op een andere manier korting? En is dat minder dan 20%?
Dan verhogen we je korting tot 20%. Heb je al 20% korting op
je inboedelverzekering? Dan krijg je geen extra korting. Op je
polis zie je of en hoeveel korting je nu hebt.

½½

Goed om te weten: SNS kan de actie ‘20% korting op
SNS Inboedelverzekering’ altijd aanpassen of stoppen. We laten
je dit dan 2 maanden van tevoren weten.

VANAF WANNEER KRIJG JE KORTING?
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Je krijgt deze korting als je betaalrekening 2 maanden achter
elkaar aan de voorwaarden voldoet die hierboven staan.
SNS checkt altijd op de 1e van de maand of je recht hebt op 20%
korting. En ze regelen dat het verwerkt wordt bij de verzekeraar.
De maand erop krijg je dan die korting. Hoe dat precies werkt,
zie je in de voorbeelden op snsbank.nl/voorwaardenwijziging.
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