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ABN AMRO Collectieve Personeelsregelingen

Medewerkers binden

Naast salaris zijn secundaire voorzieningen, zowel financieel als niet-financieel, 

belangrijk voor werknemers bij hun keuze voor en loyaliteit aan hun werkgever. 

ABN AMRO Collectieve Personeelregelingen richt zich op het Human Capital

binnen organisaties en ondersteunt werkgevers bij het inrichten van de secundaire 

en tertiaire  arbeidsvoorwaarden. Wij bieden een op maat gesneden pakket, 

bestaande uit ABN AMRO producten en diensten, tegen aantrekkelijke 

voorwaarden en condities. 

ABN AMRO

Financial

Capital

Working

Capital

Producten & Dienstverlening

Human
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ABN AMRO Collectieve Personeelsregelingen

Wat kunnen wij concreet voor u betekenen?

Een Collectieve Personeelsregeling kan worden opgebouwd uit diverse producten 

en diensten van ABN AMRO en haar partners. Het totaalpakket wordt op maat 

gemaakt. Hierbij houden wij natuurlijk rekening met uw specifieke arbeidsvoor-

waarden, mogelijkheden en wensen. 

De regeling kan worden opgebouwd uit producten en diensten op het gebied van:

� Dagelijkse bankzaken

� Sparen voor nu en later

� Hypotheken

� Lenen

� Verzekeren

� Expat Banking

� Aanvullend Pensioen Advies

� Vertrekregelingen 

� Ziekteverzuim en WGA

Daarnaast bieden wij diverse, op specifieke thema’s toegespitste diensten
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Het ABN AMRO Privé Arrangement Pakket is het complete pakket voor alle 
bankzaken in combinatie met ons uitgebreide en gebruikersvriendelijke Internet 
bankieren. Dit pakket biedt de flexibiliteit om zelf te kiezen van welke diensten men 
gebruik wil maken.

Het ABN AMRO Privé Arrangement Pakket bestaat uit: 

� Privérekening

� Wereldpas

� Creditcard

� Internet Bankieren

� Mobiel Bankieren

� Spaarrekening

� Privélimiet Plus

� Financieel Jaaroverzicht

� FINBOX

� Financieel Dagboek

Korting: 

* 50 % korting op het maand tarief van het basispakket

* De korting wordt berekend over het actuele tarief en geldt alléén in combinatie met 
één van de andere aangeboden producten én ontvangst van het salaris op deze 
rekening (actueel tarief is EUR 2,75 per maand). Het ABN AMRO Privé Arrangement 
Pakket geeft tevens recht op de extra kortingen op de overige producten die in deze 
aanbieding worden genoemd.

ABN AMRO Collectieve Personeelsregelingen

Dagelijkse bankzaken
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ABN AMRO Collectieve Personeelsregelingen

Sparen voor nu en later

Vermogens Arrangement Sparen

� Rente

- Basisrente 2,0%* plus

- Bonusrente 0,80%* bovenop de basisrente over:

- het geld dat een heel jaar op de rekening staat: 31 december t/m 30 december

- het geld dat na 31 december is gestort en op de rekening blijft staan t/m 30 december

* De rentepercentages staan niet vast, de bank kan deze altijd wijzigen

Uitsluitend in combinatie met een ABN AMRO betaalrekening

Vitaliteitssparen

- Per 01-01-2013



6

ABN AMRO Collectieve Personeelsregelingen

Hypotheken

De ABN AMRO hypotheek kan worden gesloten in verschillende varianten en met vaste 

looptijden van 1 tot 30 jaar, met mogelijkheden voor 2 jaar rentebedenktijd. Standaard kan 

10% per jaar boetevrij worden afgelost. Bij aankoop van een nieuwe woning tijdens de 

rentevaste periode, kan de hypotheek meeverhuizen met het rentetarief, of volledig 

worden afgelost.

� Rentekorting

− 0,20% Huisbankkorting 

− 0,20% Arrangementkorting* 

− 0,25% Budgetkorting bij passeren binnen 3 maanden na offertedatum

*huidig kortingstarief

� Afsluitprovisie

− 0,50% van de hypotheeksom (i.p.v. 1,00%)

* De kortingen gelden uitsluitend in combinatie met het Privé Arrangement Pakket

* De hoogte van de korting wordt per kwartaal vastgesteld.

* De arrangementkorting wordt bepaald op het moment offreren en geldt gedurende de 

eerstvolgende rentevaste periode tot datum renteherziening.

* De Huisbank- en Budgetkorting gelden gedurende de hele looptijd van de hypotheek

* Op de woonhuis- en/of inboedelverzekering ontvangt men 20% extra premiekorting 

bovenop de premiekorting van deze collectieve personeelsregeling
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ABN AMRO Collectieve Personeelsregelingen

Lenen

De ABN AMRO Persoonlijke Lening kan worden gesloten voor bedragen tussen € 2.500,-

en € 50.000,-. Het tarief is een individueel tarief gebaseerd op de eigen persoonlijke en 

financiële situatie (risk based pricing). Het biedt zekerheid omdat het maandbedrag 

inclusief de rente en de looptijd vast staan. Het risico van overlijden van de eerste 

kredietnemer is zonder extra kosten gedekt tot € 25.000. 

Rentekorting*: 0,30%* op het berekende individuele cliëntentarief

* De rentekorting geldt alléén in combinatie het Privé Arrangement Pakket

* De rentekorting geldt gedurende de gehele looptijd van de lening
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ABN AMRO Collectieve Personeelsregelingen

Verzekeren

ABN AMRO Verzekeringen biedt een pakket aan schadeverzekeringen dat volledig op 

elkaar is afgestemd waardoor geen overlap in dekking bestaat. ABN AMRO 

Verzekeringen biedt een ruime dekking en goede voorwaarden. Klanten waarderen de 

service met een 8,2 en de consumentenbond waardeert de schadeafhandeling als één 

van de beste in Nederland.

Kortingen* op Schadeverzekeringen

� Autoverzekering: 15% korting 

� Auto rechtsbijstand: 10% korting

� Ongevallen inzittenden: 10% korting

� Woonhuis: 15% korting 

� Inboedel 15% korting 

� Aansprakelijkheid 15% korting

� Rechtsbijstand 10% korting

� Doorlopende reis-annuleringsverzekering 20% korting

*De kortingen gelden bovenop de pakketkorting van maximaal 5% en korting van 20% op de                     

woonhuis- en  inboedelverzekering bij het aanhouden of sluiten van een ABN AMRO hypotheek. 
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ABN AMRO Collectieve Personeelsregelingen

Communicatie

Wij ondersteunen Akorda Onderwijsdiensten in communicatie naar haar 

medewerkers door tekst en materiaal aan te leveren voor:

� Brochures/Flyers

� Nieuwsbrieven (e-mail)

� Direct mail

� Intranet met link naar de collectieve personeelsregelingen Site

� Presentaties
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ABN AMRO Collectieve Personeelsregelingen

ABN AMRO Multi Channel Bediening

De medewerker van Akorda Onderwijsdiensten kan van de ABN AMRO Collectieve 

Personeelsregeling gebruik maken via:

� ABN AMRO International Client Desk (alléén voor expats)

� Elk ABN AMRO kantoor in Nederland

� 24/7Call Center (0900-0024)

� Internet Collectieve Personeelsregelingen Site 

Personeelsregeling Akorda Onderwijsdiensten
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ABN AMRO Collectieve Personeelsregelingen

Voordelen voor u als werkgever

� Kostenloze aanvulling op uw arbeidsvoorwaarden

� Maatwerk afgestemd op uw specifieke wensen

� Keuze uit een breed pakket aan ABN AMRO producten

� Beperkte inspanning voor u als werkgever

� Aanbod van bankproducten via een speciaal ingerichte internet pagina

� Wij verzorgen alle communicatiematerialen

� Eén aanspreekpunt waar u met al uw vragen terecht kunt

Geldigheidsduur

Dit voorstel is geldig tot 1-7-2012
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ABN AMRO Collectieve Personeelsregelingen

Overige mogelijkheden

� Gespecialiseerde Expat Desk

� Financieel advies in het Engels

� Engelstalig internetbankieren

� Groepspresentaties

� Persoonlijk Financieel Plan

� Banksparen

� Groepspresentaties

� Individueel advies ontslagvergoeding

� Gespecialiseerde Stamrechtdesk

Expat Banking

Aanvullend Pensioen Advies

Vertrekregelingen

Ziekteverzuim en WGA

� Premiecheck

� WGA Eigen Risicodrager

� Arbodienstverlening
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ABN AMRO Collectieve Personeelsregelingen

Contactgegevens:

� Telefoon: 020-6283240

� Bezoekadres: Foppingadreef 22, Amsterdam Zuidoost

� Postadres: Postbus 283 (AA3422), 1000 EA Amsterdam

� Email: collectieve.personeelsregelingen@nl.abnamro.com

� Demo website:www.abnamro.nl/cpr2

Yvonne Wolbers

Relatiemanager Collectieve Personeelsregelingen

Collectieve Personeelsregelingen
Foppingadreef 22, Amsterdam
Postbus 283 (AA6212), 1000 EA Amsterdam
Telefoon +31 (0)20 3434768
Mobiel +31 (0)6 51458323
E-mail yvonne.wolbers@nl.abnamro.com

Sandra van Ophem

Assistent Relatiemanager

Collectieve Personeelsregelingen
Foppingadreef 22, Amsterdam
Postbus 283 (AA6212), 1000 EA Amsterdam
Telefoon +31 (0)20 628 32 40
E-mail
Collectieve.personeelsregelingen@nl.abnamro.com
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Disclaimer

Deze presentatie is door ABN AMRO Bank N.V. (“ABN AMRO”) exclusief gemaakt voor intern gebruik binnen uw onderneming. Deze presentatie is 

incompleet zonder te refereren aan, en zal alleen in samenloop worden bezien met, de mondelinge toelichting verzorgd door ABN AMRO. De presentatie 

is eigendom van ABN AMRO en mag niet worden onthuld aan derden of worden gebruikt voor elk ander doel zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van ABN AMRO.

De informatie in deze presentatie weerspiegelt de belangrijkste condities en geeft de visie weer van ABN AMRO op dit moment. Deze condities en de 

visie van ABN AMRO zijn aan verandering onderhevig. Tijdens de voorbereiding van deze presentatie heeft ABN AMRO, zonder onafhankelijke 

verificatie, vertrouwd op de accuratesse en volledigheid van alle beschikbare informatie van publieke bronnen en/of informatie die verstrekt is namens 

het bedrijf of op andere wijze aan ons bekend is gemaakt. ABN AMRO en haar werknemers wijzen elke verantwoordelijkheid af betreffende de juistheid 

en/of volledigheid van de informatie die in deze presentatie is opgenomen, evenals alle overige in verband met deze presentatie verstrekte informatie of 

weergaven, alsmede alle gevolgen van het gebruik van deze presentatie.

ABN AMRO Collectieve Personeelsregelingen

Geldigheidsduur

De collectieve personeelsregeling wordt voor onbepaalde tijd per kalenderjaar aangegaan en kan door Akorda Onderwijsdiensten of ABN AMRO worden 

opgezegd uiterlijk drie maanden voor aanvang van een kalenderjaar

Tarieven & Wijzigingen

Alle reguliere door ABN AMRO gehanteerde en voor reguliere cliënten geldende (cliënt)voorwaarden, bepalingen, criteria en tarieven zijn ongewijzigd en 

onverminderd van kracht.

Alle genoemde kortingen op tarieven en provisies, renteafslagen en renteopslagen zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijziging.


