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Interpolis ZorgActief®,
zorg die op uw lijf Kort
tot ing
15
geschreven is.
%
Dat is het idee.
Past uw zorgverzekering niet
meer bij uw wensen of wilt u
voordeliger uit zijn, dan is dit het
moment om over te stappen. Dat
kan nog tot en met 31 december.
Met ZorgActief® van Interpolis
kiest u voor zorg die op uw lijf
geschreven is. Vind uw ideale
dekking met de Keuzehulp en profiteer als Rabobank-klant van een
wel heel voordelige aanbieding.

GELD KAN IETS DOEN
Het jaar is weer bijna voorbij, de donkere dagen voor
kerst zijn begonnen. Nog even en dan begint alles
buiten weer te schitteren en vliegen de kerstballen je
om de oren. Dit is een moment om erbij stil te staan
dat geld geen doel, maar een middel is. Een middel om
eten, kleren en onderdak te betalen, om een nieuwe
televisie of auto te kopen, om uw kinderen te laten
studeren. Maar ook een middel om de samenleving iets
meer de kant op te sturen die we wenselijk achten.
We hebben bijvoorbeeld als gezamenlijke Rabobanken
al in 1973 de Rabobank Foundation opgericht om
mensen in Nederland en in ontwikkelingslanden een
kans te geven op een zelfstandig en volwaardig bestaan.
De Rabobank Foundation steunt ieder jaar gemiddeld
meer dan tweehonderd projecten, waarvan zo’n vijftig in
Nederland en ruim honderdvijftig in arme landen.

zorgkosten in het buitenland en gratis

Veel lokale Rabobanken hebben hun eigen fonds

vaccinaties bij geselecteerde zorgver-

om lokale maatschappelijke initiatieven financieel te

leners. Kinderen tot 18 jaar zijn boven-

ondersteunen. Daarnaast sponsoren we culturele,

dien gratis meeverzekerd, ook voor het

sportieve en maatschappelijke activiteiten. De

aanvullende gedeelte tot het niveau van

Rabobank is lokaal betrokken en geeft daar onder

Makkelijk kiezen met de Keuzehulp

de bestverzekerde ouder. De aanvul-

meer op deze manier inhoud aan.

Zorg kiest u op basis van uw eigen voor-

lende verzekering is er van 1 tot en met

Wij zijn blij dat ook veel van onze klanten meer met

keuren en persoonlijke situatie. Maar

4 sterren, net als de GebitActief-tand-

hun geld willen doen, bijvoorbeeld door zelf een goede-

vindt u tussen al die aanbiedingen nog

verzekering. Preventief onderzoek naar

doelenstichting op te richten. Wij helpen daar graag bij.

wel wat u zoekt? Uw Rabobank biedt u,

hart- en vaatziekten en borstkanker is al

De Rabo Charity Desk van private Banking helpt uw

in samenwerking met Interpolis, de

meeverzekerd vanaf ZorgActief 1 ster.

dromen te verwezenlijken. De experts van de Rabo
Charity Desk weten alles over de financiële, fiscale en

Keuzehulp. Met dit handige hulpmiddel
krijgt u direct inzicht in de dekking van

Korting voor Rabobank-klanten

juridische aspecten van goede doelen. Wilt u uw

de verschillende pakketten en de risico’s

Als Rabobank-klant profiteert u ook nog

vermogen gebruiken om iets te doen voor de samenle-

die u daarbij eventueel voor eigen reke-

eens van een aantrekkelijke korting: 10%

ving? Maak dan een afspraak met uw accountmanager

ning neemt. U vindt de Keuzehulp op

op de basisverzekering en 15% op de

Private Banking.

www.rabobank.nl.

aanvullende verzekeringen. Ga naar

Ik wens u hierbij alvast fijne feestdagen toe, met veel

www.rabobank.nl/verzekeringen of bel

liefde, geluk en gezondheid.

De voordelen van Interpolis

de Interpolis ZorgActief Lijn op 0900-

ZorgActief®

4769674 om direct af te sluiten. Doet u

Met Interpolis ZorgActief® kiest u voor

dat voor 31 december 2010, dan zegt

een uitstekende basisverzekering

Interpolis uw oude zorgverzekering

inclusief volledige vergoeding voor

tijdig en gratis voor u op.
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