Reglement Stapelkorting verzekerdbijHEMA.nl
Wat is stapelkorting?
Stapelkorting is korting voor verzekeringsklanten van HEMA met meer dan 1 verzekering. Andere verzekeraars
noemen het ook wel pakketkorting. Hoe meer verzekeringen de klant afsluit op verzekerdbijHEMA.nl, hoe meer
korting hij ontvangt op het totaalbedrag.

Artikel 1
Het programma Stapelkorting is een initiatief van HEMA Verzekeringen en Achmea Schadeverzekeringen NV. Hierna
gezamenlijk te noemen “de Organisator”. Achmea Schadeverzekeringen N.V. is ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 08053410 en gevestigd te Apeldoorn. HEMA Verzekeringen is onderdeel van Hema

Financial Services B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30076044 en
gevestigd te Amsterdam. Het Stapelkorting programma loopt van 1 januari tot en met 31 december van het
kalenderjaar. Daarna wordt het programma stilzwijgend maandelijks verlengd.

Artikel 2
De Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan het Reglement
Stapelkorting met betrekking tot het wijzigen van de staffels, het annuleren van Stapelkorting in geval van overmacht
of in geval van programmatorische, technische of organisatorische redenen. De Organisator zal dit bekend maken
via de website www.verzekerdbijHEMA.nl.

Artikel 3
Het Stapelkorting programma is voorbehouden aan alle natuurlijke personen die in Nederland wonen en die op
verzekerdbijhema.nl twee of meer schadeverzekeringen hebben afgesloten. Voor bestaande klanten geldt dat zij
eerst één extra verzekering dienen af te sluiten om deel te kunnen nemen aan het Stapelkorting programma.
Deelnemers moeten ten minste 18 jaar zijn en geen medewerker zijn van HEMA BV.
Artikel 4
Hoe krijgt een verzekerde stapelkorting?
1.

De klant sluit een verzekering af op verzekerdbijHEMA.nl

2.

De klant bekijkt welke verzekering(en) hij/zij nog meer nodig heeft, om te kunnen profiteren van stapelkorting

3.

De klant berekent de premie en sluit dan nog een verzekering af op verzekerdbijHEMA.nl. Vervolgens ontvangt hij/zij
2,5% korting op het totaalbedrag.

4.

Voor elke volgende verzekering die de klant afsluit loopt de stapelkorting op. Bij 5 verzekering ontvangt de klant 10%
korting op de totaalrekening. Bij 7 verzekeringen in één polismap bedraagt de stapelkorting 15%.
Zegt de klant een verzekering op? Dan daalt de stapelkorting weer met 2,5%.
De zorgverzekering van HEMA telt niet mee als verzekering binnen het Stapelkorting programma.
Bestaande klanten stromen in vanaf het moment dat zij 1 extra polis afsluiten binnen dezelfde online polismap.

Voorbeeld:
U heeft 2 producten in uw polismap. U sluit 1 product bij en heeft dan direct recht op 5% korting over de drie
producten.
Artikel 5
Na het afsluiten hoort de klant of de verzekeraar de aanvraag accepteert. De verzekering gaat dan in op de gekozen
ingangsdatum. Geeft u gegevens op (bijvoorbeeld van anderen) die niet op de waarheid berusten? Dan wordt de
klant automatisch uitgesloten van deelname.

Artikel 6
De Stapelkorting staffel ziet er als volgt uit:
-

1 verzekering; geen korting

-

2 verzekeringen; 2,5% korting

-

3 verzekeringen; 5% korting

-

4 verzekeringen; 7,5% korting

-

5 verzekeringen; 10% korting

-

6 verzekeringen; 12,5% korting

-

7 verzekeringen; 15% korting
Meer dan 15% stapelkorting is niet mogelijk.
De korting wordt berekend over de totaalpremie per maand en geldt dus voor alle verzekeringen binnen uw online
polismap.

Artikel 7
De kortlopende reisverzekering en de zorgverzekering zijn uitgesloten en tellen niet mee in de staffel voor
Stapelkorting. Alle doorlopende schadeverzekeringen geven recht op stapelkorting. De stapelbare polissen moeten
zijn ondergebracht binnen één online polismap.

Artikel 8
Stapelkorting is geldig in combinatie met actiekortingen en give-way-acties op verzekerdbijhema.nl. Maakt de klant
gebruik van een actiekorting, dan gaat eerst deze korting van de product premie. Daarna ontvangt de klant daarover
ook de bijbehorende procentuele stapelkorting over het totaalbedrag.
Artikel 9
HEMA Financial Services BV, Achmea Schadeverzekeringen N.V., de door hen ingeschakelde hulppersonen of
andere partijen, zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit –of op enige andere
wijze verband houdt met – het Stapelkorting programma.
Artikel 10
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot dit het Stapelkorting programma, waaronder alle teksten,
afbeeldingen, software, lay-out of overige komen toe aan Achmea Schadeverzekeringen N.V.

Klachten
Klachten omtrent Stapelkorting op schadeverzekeringen kunnen worden ingediend via het klachtenformulier op de
pagina 'klantenservice' op verzekerdbijHEMA.nl. We nemen jouw klacht dan zo snel mogelijk in behandeling.

