
Personeelskorting nieuwe ABN AMRO Autoverzekering vervalt per 1 januari 2018 
 
Om een betere positie in de markt te krijgen, introduceert ABN AMRO Verzekeringen per 4 december 
2017 een nieuwe autoverzekering die financieel rendabel en kwalitatief hoogstaand is.  
 
De huidige autoverzekering is, hoewel financieel aantrekkelijk voor medewerkers, verlieslijdend. 
Daarom stopt ABN AMRO Verzekeringen per 1 januari 2018 alle collectieve kortingsregelingen op 
autoverzekeringen, inclusief de kortingsregeling voor personeel van ABN AMRO. Door geen kortingen 
via werkgevers meer te bieden, kan ABN AMRO Verzekeringen een concurrerende autoverzekering aan 
alle consumenten bieden.  
 
De nieuwe autoverzekering is verbeterd op kwaliteit en prijs. Je stelt zelf je autoverzekering samen en er 
is een ruime vergoeding voor accessoires. Daarnaast is de pechhulpmodule uitgebreid met de 
mobiliteitsservice. Bij pech en schade wordt er dan in vrijwel alle gevallen binnen twee uur vervangend 
vervoer geregeld als de auto niet ter plekke gerepareerd kan worden. Ook kun je kiezen voor de module 
schadeverzekering inzittenden. 
 
Wat gebeurt er met de personeelskorting op je huidige ABN AMRO Autoverzekering? 
 
Je behoudt voorlopig je huidige autoverzekering met personeelskorting. Over enige tijd wordt je huidige 
autoverzekering omgezet naar een nieuwe autoverzekering zonder personeelskorting. ABN AMRO 
Verzekeringen informeert je hier tijdig over. De omzetting start niet eerder dan 1 juli 2018. 
 
Tijdelijke personeelskorting op nieuwe autoverzekeringen voor auto's die nog niet bij ABN AMRO 
verzekerd zijn 
 
Wil je een auto verzekeren die nog niet bij ABN AMRO verzekerd is en gaat je nieuwe autoverzekering 
na 4 december 2017, maar vóór 1 januari 2018 in? Dan krijg je de nieuwe autoverzekering met nog 
twaalf maanden personeelskorting. Het bedrag van de korting over twaalf maanden wordt in januari 
2018 op je rekening gestort. 
 
Autoverzekeringen die na 31 december 2017 ingaan, krijgen geen personeelskorting. 
 
Wil je meer informatie? 
 
Lees meer over het aanvragen van de vernieuwde autoverzekering en de tijdelijke personeelskorting in 
de veelgestelde vragen en antwoorden (PDF 191 KB). Vanaf 4 december vind je alle informatie over de 
nieuwe ABN AMRO Autoverzekering op abnamro.nl/auto. Algemene informatie over producten met 
personeelskorting vind je op de pagina personeelsvoordelen.  
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