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Hoe loopt de korting van de 
LedenPolis?

LedenPolis

Een brandverzekering, een verzekering 

voor de auto en de caravan. Verder een 

aansprakelijkheidsverzekering en ook nog een 

rechtsbijstandverzekering. Bent u ook toe aan 

wat meer overzicht in uw lopende polissen? OVM 

Twente biedt u de LedenPolis. U krijgt niet alleen 

een handig totaaloverzicht, maar ook korting op 

de premie. En die korting kan oplopen tot wel 

10% bij meer polissen! De LedenPolis: in úw 

voordeel!

Voordeel met de LedenPolis 

Bij de LedenPolis krijgt u oplopende korting als 

u meer polissen sluit. De LedenPolis kan alleen 

bestaan uit een brandverzekering van OVM 

Twente in combinatie met twee of meer polissen 

die wij voor u ondergebracht hebben bij SOM 

Verzekeringen. Door een extra verzekering bij de 

SOM af te sluiten, krijgt u naast zekerheid van 

goed verzekerd zijn ook nog eens meer korting 

door de LedenPolis. Maar de LedenPolis biedt u 

nog meer voordeel. Zo krijgt u namelijk een handig 

overzicht van al uw lopende polissen, zodat u in 

één oogopslag kunt zien wat u verzekerd heeft. 

 

In de tabel hieronder is te zien hoe het 

kortingspercentage oploopt bij meer polissen. 

Heeft u bijvoorbeeld drie SOM-polissen en komt er 

één bij, dan stijgt de korting voor alle verzekeringen 

van 3% naar 5%. Het maximumpercentage 

is 10% korting. De korting berekenen wij over 

de totaalpremie van de polissen bij de SOM. 

Hierbij zijn geen beperkende voorwaarden, u 

krijgt de korting waar u recht op hebt en er zit 

geen maximum aan dit kortingsbedrag. Ook 

maakt het bij de LedenPolis niet uit als u drie 

verzekeringen van hetzelfde soort zou hebben. 

Drie autoverzekeringen tellen bijvoorbeeld gewoon 

als drie polissen en leveren 3% korting op over 

de totale premie van de SOM polissen. In úw 

voordeel!

  Brandverzekering OVM Twente + 

Aantal SOM-polissen 1 2 3 4 5 6 7 en meer 

Kortingspercentages 0% 1% 3% 5% 7% 9% 10%



• Aansprakelijkheid

• Gezinsongevallen

• Caravan

• Doorlopende reis

• Rechtsbijstand

• Bromfiets

• Personenauto

• Oldtimer

• Kampeerauto

• Motorfiets

• Aanhangwagen

• Tractor

• Landbouwwerktuig

• Bestelauto

• Vrachtauto

Welke verzekeringen kunt u afsluiten binnen de LedenPolis? 

De verzekeringen die bij de SOM kunnen worden afgesloten en gelden binnen de LedenPolis staan in 

onderstaande tabel.

Hoe werkt het in de praktijk?

Meneer Klaassen heeft al jaren een brandverzekering van OVM Twente. Ook loopt een aantal van zijn 

verzekeringen via OVM Twente bij de SOM. Toen meneer Klaassen hoorde van de LedenPolis heeft hij zijn 

caravanverzekering over gesloten naar OVM Twente. Meneer Klaassen heeft nu vier SOM-polissen. Door 

deze ene extra polis komt het totale kortingspercentage meteen al op 5%.

Profiteer van de LedenPolis!

Wilt u ook profiteren van al deze voordelen 

of wilt u meer informatie, kijk dan op  

www.ovmtwente.nl of neem contact  

met ons op.

Verzekering Jaarpremie

Aansprakelijkheid particulier e 40,00

Personenauto e 550,00

Caravan e 150,00

Doorlopende reisverzekering e 60,00

 e 800,00

Totale korting 5% e 40,00

Als je het goed bekijkt, heeft hij de  

aansprakelijkheidsverzekering nu gratis!
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