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Betreft: Belangrijke informatie voor uw ENNIA-verzekering
Geachte klant,
U heeft uw ENNIA verzekering via de Girobank als broker bij ans afgesloten. Met de Girobank zijn wij
overeengekomen dat uw verzekering voortaan rechtstreeks bij ENNIA loopt.
Wat betekent dot voor u?
• U bent niet meer via een broker verzekerd.
• Al uw vragen over uw verzekering(en) stelt u voortaan rechtstreeks aan ons.
• Premies betaalt u voortaan rechtstreeks aan ans.
Waar kunt u met uw vragen terecht?
ENNIA beantwoordt graag al uw vragen. Ontdek daarbij het gemak van onze digitale kanalen.
• Via LiveChat op ennia.com.
• Via Whatsapp +599 95156642.
• Via het contactformulier op ennia.com/contact
• Via Facebook, Messenger of lnstagram.
• Via mail@ennia.com.
• Of telefonisch via 434 3800.
Vervolgstappen
Wij verzoeken u om contact op te nemen via een van de hierboven vermelde mogelijkheden. Dit in
verband met de administratieve verwerking dat noodzakelijk is voor optimale service aan u in het
vervolg.
Hoogachtend,

Lesley-Ann Harms-Brodie
Chief Executive Officier

• ENNIA Caribe Schade NV
* ENNIA Caribe Leven NV
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Ta trata: lnformashon importante tokante bo seguro di ENNIA
Apresiabel kliente,
Bo a sera bo seguro di ENNIA via Girobank, komo bo broker. Nos a akorda ku Girobank ku di awor pa
dilanti bo ta sigura direkt na ENNIA.
Kiko esaki ta nifikti p'abo?
• Bo no ta sigura mas via un broker.
• Pa tur pregunta tokante bo seguronan bo mester akudi direkt serka nos.
• Di awor pa dilanti bo ta paga prima direkt serka nos.
Na unda bo por hasi pregunta?
Ku plaser nos ta kontesta tur bo preguntanan. Diskubri e komodidat di nos kanalnan digital.
• Via LiveChat riba ennia.com
• Via Whatsapp +599 95156642.
• Via e formulario di kontakto riba ennia.com/contact
• Via Facebook, Messenger of lnstagram.
• Via mail@ennia.com
• Via telefon 434 3800.
Siguiente pasonan
Nos ta pidi bo tuma kontakto ku nos via un di e medionan di komunikashon ariba menshona. Esaki en
konekshon ku e proseso atministrativo nesesario, pa por brinda bo un servisio optimal den futuro.
Atentamente,

Lesley-Ann Harms-Brodie
Chief Executive Officier

• ENNIA Caribe Schade NV
• ENNIA Caribe Leven NV
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