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Actievoorwaarden Woonhuisverzekering
i.c.m. Groene Daken 2020
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Dit is een actie van Interpolis
Interpolis is een merk van Achmea Schadeverzekeringen N.V. statutair gevestigd te Apeldoorn (KvK-nummer:
08053410, AFM-nummer: 12000606). Het kantooradres van Interpolis is Spoorlaan 298, 5017 JZ Tilburg.
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Deze actievoorwaarden gelden voor de Interpolis Woonhuisverzekering i.c.m. Groene Daken 2020
U aanvaardt deze voorwaarden als u een Groen Dak van Interpolis laat aanleggen én een Interpolis
Woonhuisverzekering hebt of afsluit.
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De actie loopt van 1 januari tot en met 31 december 2020
U krijgt de korting als u in deze periode het inschrijfformulier voor een Groen Dak van Interpolis hebt ingevuld
en verstuurd aan Interpolis. Vanaf het moment dat het Groene Dak is geplaatst, krijgt u de korting. De Interpolis
Woonhuisverzekering moet vóór 31 december 2021 ingaan.
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U kunt deelnemen aan deze actie, als u:
• 18 jaar of ouder bent, en
• een eigen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland hebt, en
• klant bent bij Rabobank.
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U ontvangt 12 maanden 10% korting op de premie van de Interpolis Woonhuisverzekering
Heeft u al een Interpolis Woonhuisverzekering, dan wordt de korting automatisch door Interpolis op uw polis verwerkt.
Heeft u een Groen Dak van Interpolis, maar nog geen Interpolis Woonhuisverzekering? U kunt deze verzekering
afsluiten via rabobank.nl, telefonisch of via de bankhal. Stuur daarna een e-mail naar groenedaken@interpolis.nl, en
vermeld daarin de naam van de verzekeringsnemer en het polisnummer. Dan regelt Interpolis dat de korting wordt
verwerkt. De verzekering moet vóór 31 december 2021 ingaan.
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Interpolis mag zelf beslissen en hoeft niet vooraf te melden dat zij:
• deze actie in de actieperiode stopt,
• de actieperiode langer maakt,
• of deze actievoorwaarden verandert.
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Voor klachten over deze actie kunt u een e-mail sturen naar klachten@interpolis.nl
U krijgt binnen 10 werkdagen een reactie.
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Interpolis beslist zelf over situaties die niet in deze actievoorwaarden zijn geregeld
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Wat geldt er nog meer voor deze voorwaarden?
• Op de relatie tussen Interpolis en de deelnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
• Alle correspondentie is in het Nederlands.
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