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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 makelaar 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 en productfiche (IPID) 
te raadplegen alvorens het product af te sluiten. Daarin vindt 
u de aangeboden dekkingen en de eventuele beperkingen en 
uitsluitingen van de waarborgen. Deze documenten zijn gratis 
te verkrijgen bij uw makelaar of op www.axa.be.

In het geval van een eventuele klacht, kunt u beroep doen op de dienst Customer Protection 
van AXA (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 Meeûs plein 35 te 1000 Brussel (www.ombudsman.as).

www.axa.be

facebook.com/AXABelgium

twitter.com/AXAinBelgium

youtube.com/AXAcomBelgium

Uw makelaar

Bijstand 
 waarop u 

 kunt rekenen

Enkele tips bij een probleem:

 ■ U heeft bijstand nodig? Contacteer eerst, voor u om het 
even wat anders gaat doen, AXA Assistance. Ons team 
staat 24/7 voor u klaar in België of in het buitenland op het 
nummer 

+32 (0)2 550 05 55.
 ■ Bij een diefstal: verwittig ook de politie  

op nummer 112.

 ■ Bij glasbreuk (en geen andere schade), contacteer 
onmiddellijk een hersteller bij u in de buurt door contact 
te nemen met Carglass op nummer 0800 166 16 of 
Autoglass Clinic op nummer 0800 23 332.

 ■ Heeft u een ongeval en is er een andere bestuurder 
bij betrokken? Denk er dan zeker aan samen het 
aangifteformulier in te vullen met gebruik van uw groene 
kaart. En neem - als het lukt - zo veel mogelijk foto’s van de 
schade aan de wagen(s).  
Stuur ons vervolgens uw aangifte door via uw makelaar of 
op axa.be.

Uw wagen moet hersteld worden na een verzekerd 
schadegeval? Denk er dan aan langs te gaan bij een van onze 
geconventioneerde garages.

UW 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. 
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U kunt steeds rekenen op onze diensten, 
tijdens maar ook na een ongeval.

Naast een autoverzekering op uw maat, kunt u ook gebruik 
maken van betalende diensten die u het leven kunnen 
vergemakkelijken. Eén telefoontje naar AXA Assistance 
volstaat om u in contact te brengen met deze diensten.

Om het even wanneer:
Pick-up & delivery voor onderhoud van de wagen of het 
vervangen van de banden.
Uw wagen wordt opgehaald waar u ook bent  
(thuis, kantoor, …) en naar de garage gebracht. 
Na het onderhoud / het vervangen van de banden  
wordt uw wagen weer teruggebracht.

Na een ongeval:
 ■ U wenst uw vervangingsvoertuig langer te houden dan 

voorzien? AXA Assistance regelt alles voor u zonder dat u 
zich hoeft te verplaatsen.

 ■ De door u gekozen bijstandsformule voorziet een 
vervangingsvoertuig van categorie B maar u wenst 
een wagen van een hogere categorie? Geen enkel 
probleem, wij organiseren dit voor u.

 ■ Lekke band? Dan kunt u 24/7 beroep doen op 
een van onze partner-bandencentrales.

“U heeft een nieuwe wagen en heeft deze 
verzekerd in functie van zijn ouderdom en 
waarde, uw behoeften en uw budget. Bij 
een ongeluk krijgt u dus een vergoeding op 
basis van de waarborgen die u heeft 
gekozen. Maar in een dergelijke stressvolle 
situatie heeft u eerder nood aan 
onmiddellijke hulp, niet? Dan kunt u 
hiervoor rekenen op uw 
bijstandsverzekering.”

Omni assistance, uw dagelijkse bijstand…

Om het even welke verzekeringsformule u kiest, bij AXA geniet 
u - altijd en 24/7 - dringende eerste hulp. Wij zorgen voor 
pechverhelping, het verslepen van uw wagen, brengen u naar 
huis, … En met de optie vervangingsvoertuig is ook uw 
mobiliteit 
- en dit voor minimum 3 dagen -  verzekerd. 

Met omni assistance - de onmisbare ‘3-in-1’-formule, geldig 
in België en in het buitenland - geniet u 3 verschillende 
bijstandsverzekeringen:

 ■ U wilt naar het werk vertrekken maar uw auto start niet?  
Geen paniek want dankzij onze wegenhulp komt de 
pechverhelper bij u thuis en zorgt hij zelfs voor een sleping 
als ook hij uw wagen niet aan de praat zou krijgen.

 ■ Ongelukkige timing maar net tijdens uw vakantie heeft u 
een ontstoken appendix? Dankzij de personenhulp van 
AXA Assistance hoeft u zich geen zorgen te maken. In 
functie van de situatie nemen wij de medische kosten ten 
laste of zorgen ervoor dat u terug naar België kan.

 ■ Zat u laatst in het oog van de storm en is uw woning zwaar 
beschadigd? Dan nemen wij met woninghulp graag enkele 
eerste zorgen van u over. Zo kunt u een drietal dagen op 
hotel, zorgen wij voor een aangepaste opvang van uw 
huisdieren en geven wij u graag een voorschot voor de 
eerste kosten zoals de huur van een bestelwagen.

U gaat regelmatig naar het buitenland? 
In functie van uw gewoontes, hebben wij 
enkele interessante dekkingen voor een 
extra zorgeloze vakantie.

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, …).
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