
uw familiale verzekering 
leeft met u mee en past 
zich aan uw situatie aan

fietsbijstand 
inbegrepen

www.axa.be

Maak het uzelf makkelijk en gebruik 
de app AXA Services zodat wij u nog 
sneller kunnen helpen. Download de 
app op Google Play/de App Store of 
scan hier de QR-code.  

pech onderweg ?  



nieuwigheden op het vlak van 
familiale verzekering
inbegrepen: fietsbijstand
Tijdens uw fietstocht hebt u een lekke band of een 
technisch probleem met uw fiets? Of erger: uw fiets 
werd gestolen! 

Geen nood: wij zorgen ervoor dat uw fiets hersteld wordt of 
dat u steeds veilig en wel weer thuis komt, dankzij de gratis 
fietsbijstand. Deze dienstverlening is automatisch inbegrepen 
in de basisdekkingen van uw familiale verzekering en beperkt 
tot 2 interventies per jaar.

Hoe een beroep doen op onze diensten? Gebruik de app AXA 
Services!

Ook telefonisch staat AXA Assistance steeds tot uw dienst: 
24 uur per dag, 7 dagen per week op het nummer 02 550 05 55.

optie premium: 5 nieuwe extra waarborgen
1.  U leent de grasmaaier van uw buurman. Tijdens het rijden, 

raakt u de stenen afboording waardoor de machine stuk is. 

2.  Lekker eten, het huren van een gezellige feestzaal… Mooie 
herinneringen aan het communiefeest van uw zoon. Alleen 
jammer dat na het feest wijnvlekken werden vastgesteld op 
het parket. 

3.  Uw dochter neemt haar intrek in haar studentenkot. Bij de 
verhuizing van de grote kleerkast beschadigt u de deur van 
haar kamer. 

4.  U wilt de gehuurde vakantiewoning piekfijn achterlaten. U 
geeft de badkamertegels dan ook een grondige poetsbeurt, 
jammer genoeg met het verkeerde product: de vlekken die 
achterblijven zijn verschrikkelijk … 

5.  Na een gezellige avond met vrienden heeft een van hen een 
glas te veel op. U stelt voor om hem veilig thuis te brengen en 
kruipt achter het stuur van zijn wagen. Op de weg naar huis 
veroorzaakt u echter een ongeval: de schade is aanzienlijk. 

Lijken bovenstaande situaties ook zaken die u kunnen overkomen? 
Surf naar www.axa.be en ontdek nuttige details en alle informatie 
over deze betalende optie.

Of neem direct contact op met uw verzekeringstussenpersoon. 
Hij blijft te uwer beschikking en luistert naar u. Hij is het best 
geplaatst om u voor te stellen wat het beste bij uw situatie past. 



: www.axa.be - Tel. : 02 678 61 11 - Fax : 02 678 93 40 - KBO nr. : BTW BE 0404.483.367 RPR Brussel 
Inter Partner Assistance nv, lid van de groep AXA Assistance, 1050 Brussel, Louizalaan 166, verzekeringsmaatschappij erkend 
door de NBB onder het nummer 0487, ondernemingsnummer 0415.591.055, RPR Brussel, aangeduid als: “AXA Assistance”.

uw verzekeringstussenpersoon

Dit product BA privéleven is een verzekering algemene burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid die afzonderlijk of binnen comfort thuis kan afgesloten 
worden. BA privéleven werd ontwikkeld door AXA Belgium, Belgische 
verzekeringsmaatschappij en is onderworpen aan het Belgisch recht. Het 
verzekeringscontract wordt gesloten voor een looptijd van een jaar met 
mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging.

Aarzel niet de verzekeringsvoorwaarden te raadplegen alvorens u een 
verzekering afsluit. Deze bevatten de aangeboden dekkingen en preciseren 
de eventuele beperkingen van de waarborgen of uitsluitingen. U kunt deze 
documenten gratis afhalen bij uw verzekeringstussenpersoon of downloaden  
op de website www.axa.be.

www.axa.be

 facebook.com/AXABelgium 

 twitter.com/AXAinBelgium

 youtube.com/AXAcomBelgium
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In het geval van een eventuele klacht, kunt u een beroep doen op de 
dienst Customer Protection (Troonplein 1 te 1000 Brussel, e-mail: 
customer.protection@ axa.be). Indien de u aangeboden oplossing niet voldoet, 
kunt u zich wenden tot de dienst Ombudsman Verzekeringen,  
de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel (www.ombudsman.as).

AXA Belgium, NV van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039 om de takken leven en niet-leven te beoefenen 
(KB 04-07-1979, BS 14-07-1979) - Maatschappelijke zetel : Troonplein 1 - B-1000 Brussel (België) 
Internet 


