Nieuw voor alle medewerkers…..extra voordeel bij Centraal Beheer Achmea
U heeft vanaf nu, als medewerker van Select Payrolling B.V. / Select Uitzendbureau, bij Centraal Beheer
Achmea een streepje voor!
Wij hebben bij hen namelijk de Personeelsvoorzieningen gesloten. Dat betekent dat u van Centraal Beheer
Achmea flinke kortingen krijgt op een groot aantal verzekeringen en financiële diensten. Daarnaast kunt u ook
nog eens profiteren van aantrekkelijke aanbiedingen op het gebied van o.a. reizen, gezondheid en mobiliteit.
Exclusief voordeel voor u
Bij Centraal Beheer Achmea kunt u terecht voor een compleet pakket verzekeringen en financiële diensten.
Van autoverzekeringen en inboedelverzekeringen tot levensverzekeringen. Van hypotheken en leningen tot
reisverzekeringen. Via de Personeelsvoorzieningen profiteert u van extra korting op de premie, heeft u lagere
kosten, een hogere spaarrente en rentevoordeel bij andere financiële diensten. En deze voordelen gelden ook
voor uw partner!
‘Even Apeldoorn bellen…’
Centraal Beheer Achmea, de maatschappij van ‘Even Apeldoorn bellen…’ is al jarenlang specialist in het
verzekeren van personeelsleden. De contacten met u verlopen altijd rechtstreeks. Daardoor kunnen al uw
zaken gemakkelijk, snel en direct geregeld worden. Bovendien is uw privacy volledig gewaarborgd. Wij zijn
namelijk als werkgever niet op de hoogte van de door u afgenomen Personeelsvoorzieningen.
Meer informatie
Om u van informatie te voorzien, hebben wij met Centraal Beheer Achmea afgesproken dat zij u voortaan
rechtstreeks op uw privé-adres mag benaderen over de verschillende producten binnen de
Personeelsvoorzieningen. Binnenkort ontvangt u van Centraal Beheer Achmea een introductiemailing over de
Personeelsvoorzieningen. Hierin is ook een overzicht opgenomen met alle verzekeringen en financiële diensten
met collectiviteitsvoordeel.
Gratis en vrijblijvend vergelijken
Wilt u direct weten wat uw voordeel is? Dan kunt u altijd informatie en offertes aanvragen bij Centraal Beheer
Achmea. Dat kost u niets en verplicht u tot niets en het is de beste manier om een vergelijking te maken met
verzekeringen die u wellicht elders heeft gesloten. Gewoon even Apeldoorn bellen:
(055) 579 8000 (voor schadeverzekeringen)
(055) 579 8100 (voor levensverzekeringen en financiële diensten)
Dat kan elke werkdag van 8.00 tot 21.00 en op zaterdag van 9.00 tot 16.30 uur.
Of kijk op internet
Voor meer informatie over de verschillende verzekeringen en financiële diensten kunt u ook terecht op de
internetsite van Centraal Beheer Achmea. Het adres is: www.centraalbeheer.nl/40135.
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