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Omni assistance: met een gerust 
gemoed de baan op … in België of in het 
buitenland.

Met omni assistance geniet u 3 verschillende  
bijstandsverzekeringen:

 ■ wegenhulp: bij pech, een ongeval, diefstal of poging tot 
diefstal, verkeerde brandstofkeuze...

 ■ personenhulp: bij ziekte, een ongeval of sterfgeval, verlies van 
of gestolen bagage...

 ■ woninghulp: bij onbewoonbaarheid van de woning, verlies en/
of diefstal van uw huissleutels

En dankzij enkele opties kunt u zorgeloos op  
vakantie naar het buitenland: 

Car travel 
Pech, ongeval, diefstal, poging tot diefstal of brand van uw 
wagen in het buitenland? 
Met car travel heeft u recht op:

 ■ een vervangwagen (categorie B) in het buitenland en dit 
tot 15 dagen

 + terugbetaling van onvoorziene hotel- en taxikosten,

 + repatriëring van uzelf en uw gezin,

 + een vervangwagen in België gedurende maximum  
15 dagen (in afwachting van de repatriëring van uw 
eigen voertuig).

Car travel XL 
U geniet dezelfde dekkingen als car travel (zie hierboven) 
maar met een vervangwagen in het buitenland van dezelfde 
categorie als die van uw eigen wagen (maximum categorie E 
of categorie monovolume). Handig als u met het hele gezin 
op stap bent en uw break of monovolume dus overvol zit. 

People travel 
En wat als u in het buitenland een ongeval heeft en daaraan 
een beenbreuk overhoudt? De medische kosten kunnen al 
snel hoog oplopen. Met people travel:

 ■ Verhogen we onze tussenkomst bij medische kosten tot 
1.250.000 euro.

 ■ En als u door die beenbreuk uw reis moet annuleren 
en terug naar huis moet? En bovendien die gehuurde 
skilatten, amper gebruikt, moet inleveren of enkele 
gereserveerde duiklessen moet annuleren? People 
travel komt tussen in de kosten die u maakte voor deze 
reisonderbreking (verblijfskosten, skipas, …).

Het product comfort auto is een verzekering die de waarborgen 
aansprakelijkheid, bescherming van het voertuig (omnium, omnium 
24+, mini-omnium, …), bescherming van personen (waarvan de 
veiligheid van de bestuurder), rechtsbijstand en hulpverlening 
omvat. Comfort auto 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 om een beroep te doen op uw 
verzekeringstussenpersoon voor meer informatie of een offerte. Hij 
staat voor u klaar en is het best geplaatst om een voorstel te doen 
dat bij uw situatie past. Wij nodigen u uit de algemene voorwaarden 
te raadplegen alvorens het product af te sluiten. Daarin vindt 
u de aangeboden dekkingen en de eventuele beperkingen 
en uitsluitingen van de waarborgen. Dit document is gratis te 
verkrijgen bij uw verzekeringstussenpersoon of op www.axa.be.

facebook.com/AXABelgium

twitter.com/AXAinBelgium

youtube.com/AXAcomBelgium

Uw verzekeringstussenpersoon

www.axa.be

Saskia
kleine cms stempel



Voor uw nieuwe wagen is de 
omniumdekking een must.

Met de omniumdekking kiest u voor de meest optimale 
bescherming van uw nieuwe of recente wagen, tegen: diefstal, 
poging tot diefstal, glasbreuk, brand, natuurkrachten, botsing met 
dieren en materiële schade (ongeval).

In functie van uw budget en van wat u nodig heeft, kunt u 
deze dekking personaliseren: 

 ■ U kiest uw vrijstelling.
 ■ U heeft de mogelijkheid de nieuwwaarde van uw wagen tot 

24 maanden (te tellen vanaf de eerste inverkeerstelling) te 
behouden. Heeft u tijdens deze periode een totaalverlies, dan 
is het voor u makkelijker om een nieuwe wagen te kopen. 

Met de omniumverzekering van AXA geniet u  
extra voordelen: 

 ■ Blijkt dat, na een totaalverlies, uw vergoeding niet volstaat 
om het saldo van uw krediet bij te passen, dan engageren wij 
ons dit verschil terug te betalen.

 ■ Gaat u na een schadegeval langs bij een van onze 
geconventioneerde garages voor de herstellingen, dan krijgt 
u extra voordelen:

 ■ uw vaste vrijstelling wordt met 150 euro verlaagd,

 ■ een vervangingsvoertuig tijdens de volledige 
herstelperiode,

 ■ een levenslange waarborg op de herstellingen,

 ■ een versnelde expertise,

 ■ uw wagen krijgt een basis check-up én een poetsbeurt,

 ■ een derdebetalersyteem: wij betalen de factuur aan 
de garage na aftrek van de terugvorderbare btw en de 
eventuele vrijstelling.

 ■ Hebt u een licht ongeval? Dan hoeft u niet langer zelf 
naar de garage te gaan voor de herstelling. Bij sommige 
van onze geconventioneerde garages kunt u gebruik 
maken van pick-up & delivery waarbij uw wagen wordt 
opgehaald. Waar en wanneer u het wenst. En helemaal 
gratis. 

"U heeft een nieuwe of recente wagen 
en wenst hiervoor de best mogelijke 
dekking. De ouderdom van uw wagen, 
de waarde, uitrusting, … u weet dat uw 
verzekering met alles rekening houdt."

Bij AXA, evolueert uw autoverzekering met u mee.

Heeft u een krap budget of wenst u een uitgebreide bescherming? Rijdt 
u meestal alleen of gaat u regelmatig met de familie op stap? U laat uw 
trouwe viervoeter nooit alleen, zelfs niet als u de wagen neemt?

Met comfort auto en de goede raad van uw makelaar, stelt u de 
autoverzekering samen die best bij U past.

Kies de opties die u nodig heeft om uw 
verzekering helemaal op punt te stellen.

Veiligheid van de bestuurder
Uw wagen is goed verzekerd. Wist u dat wanneer u als bestuurder 
bijvoorbeeld gewond raakt bij een ongeval in fout of zonder  
aansprakelijke derde, u het risico loopt persoonlijk op te 
draaien voor de kosten en de gevolgen van uw verwondingen? 
Dankzij veiligheid van de bestuurder, een keuzedekking bij uw 
autoverzekering, kunt u in alle rust de baan op. Of u nu met uw 
eigen wagen of met een andere wagen rijdt in het kader van 
uw privéleven. Of als iemand anders uw wagen bestuurt. De 
vergoedingen kunnen oplopen tot 1.500.000 euro.

Rechtsbijstand
Bij een schadegeval geeft LAR, een onafhankelijke verzekeraar 
gespecialiseerd in die materie, u informatie over uw rechten en 
zoekt een snelle en aanvaardbare minnelijke oplossing in geval 
van conflict met de tegenpartij. Zo niet komt LAR tegemoet in de 
procedurekosten en de erelonen van uw advocaat. 

Omnium XL
Neemt u bovenop uw omnium een omnium XL dan geniet u ook van 
de volgende uitbreidingen:

VERVOERDE DIEREN
Wij vergoeden de dierenartskosten voor uw hond of 
kat die vervoerd worden in uw wagen en gekwetst 
raken ten gevolge van een gedekt ongeval.

INDIRECTE VERLIEZEN
Moet uw kinderzitje vervangen worden na een  
ongeval in totaalverlies? Voor dit soort kosten wordt 
wordt uw vergoeding steeds verhoogd met 5 %.

UITBREIDING GLASBREUK
Is na een ongeval het glazen gedeelte van uw spiegels 
of lichten stuk? Dankzij omnium XL komen wij ook 
hiervoor tussen.

VERLIES VAN SLEUTELS
Voor diefstal van uw autosleutels of van de eventuele 
afstandsbediening, bent u verzekerd via uw omnium. 
Met omnium XL bent u dat nu ook bij verlies ervan.

Welke autoverzekering u ook kiest, bij AXA geniet u  
sowieso heel wat voordelen en diensten: 

24/7 eerste hulp bij een ongeval (sleping, terug naar huis of 
op bestemming brengen, telefonische bijstand).

Een BOB brengt u naar huis na een avondje uit? Wanneer deze 
een ongeval in fout veroorzaakt, zullen de materiële schade 
aan uw voertuig en de lichamelijke letsels van de BOB 
gedekt zijn.

Onder bepaalde voorwaarden kunt u genieten van een joker 
for you en dit voor de hele duurtijd van uw autocontract. Bij 
een ongeval in fout zorgt deze joker ervoor dat uw premie BA 
niet beïnvloed wordt.

Rijdt u weinig of gebruikt u uw wagen alleen maar voor korte 
verplaatsingen (om boodschappen te doen of uw kinderen 
weg te brengen,...)? AXA verlaagt uw premie als u minder dan 
10.000 km per jaar rijdt.

U combineert het motor- en autorijden? Dan krijgt u tot  
75 % korting op de premie van uw motorverzekering als uw 
auto ook bij AXA is verzekerd.

Uw wagen is uitgerust met rijhulpsystemen? Dan kunt u, 
onder bepaalde voorwaarden, tot 10 % korting genieten op 
uw premie BA en omnium of omnium 24+.

Geniet alle voordelen van ons getrouwheidsprogramma 
MyAXA Fidelity.  
Bundel uw verzekeringen van AXA bij uw makelaar en geniet 
van meer dan 2.000 exclusieve voordelen, voor u en uw gezin.


