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In België biedt de AXA Groep u de keuze uit een ruime waaier  
van bank- en verzekeringsproducten, die voor uw persoonlijke situatie 
een gepaste oplossing bieden. 
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uw joker : een sterke troef achter de hand
uw joker is geld waard 
Hoe voorzichtig u ook bent, een ongeval is snel gebeurd. Als u of een andere bestuurder  
van uw auto verantwoordelijk bent, betaalt de waarborg ‘burgerrechtelijke aansprakelijk heid’ 
van uw autoverzekering de veroorzaakte schade aan derden. Normaal gezien verhoogt uw 
bonus-malusgraad dan vanaf de eerstvolgende jaarlijkse vervaldag.

uw joker biedt u zekerheid 
De joker is uw persoonlijke beschermengel. Als AXA schade uitbetaalt voor een 
ongeval, dan zetten we automatisch uw joker in. 
Uw joker is een extra voordeel bij het contract waarvan het nummer vermeld is in 
de bijgevoegde brief. Vanaf uw jaarlijkse vervaldag 2009 kan hij tussenkomen voor 
twee ongevallen in fout, zolang de huidige tariefvoorwaarden van toepassing zijn. 
U ziet het, met uw autoverzekering zit u bij AXA veilig.

       Ik ben een goede 
bestuurder. En daarom 

biedt AXA mij een 
persoonlijke joker. “ ”

Als AXA een schadevergoeding uitbetaalt, dan komt uw joker in actie.  
De premieverhoging ingevolge het ongeval wordt geneutraliseerd en u 
 behoudt uw bonus-malusgraad.

Uw joker zorgt ervoor dat u uw bonus-malusgraad behoudt.
Hij levert u dus een mooi premievoordeel op.

de toekomstgarantie, een bijkomende zekerheid
Nog meer goed nieuws. Als bedreven bestuurder geniet u de toekomstgarantie. 
Inderdaad, bestuurders met een lange rijervaring zijn uitstekende bestuurders.  
Daarom zal AXA nooit uw contract opzeggen louter op basis van uw leeftijd.

AXA opteert voor verantwoord veilig. U toch ook ?
Veilig rijden is bij AXA méér dan een applaus waard. Uw joker is daarvan het 
beste bewijs. Verantwoord rijden is al even belangrijk. Daarom kunnen we 
de joker niet activeren en wordt hij definitief ongeldig bij een ongeval in 
één van de volgende verzwarende omstandig heden : alcoholintoxicatie,  
dronkenschap of gelijkaardige toestand als gevolg van  andere 
 producten dan alcoholhoudende dranken, opzettelijk verzwijgen of 
 onjuist meedelen van gegevens in de beschrijving van het risico 
bij het sluiten of in de loop van het contract, valse verklaring 
bij een schadegeval,  opzettelijk veroorzaakt schadegeval, 
rijden zonder of met vervallen  rijbewijs, plegen van een 
vluchtmisdrijf, wanbetaling van de  premie  (schorsing),  
 deelnemen aan een niet-toegelaten wedstrijd.  
Het zal een veilige bestuurder als u beslist niet 
 overkomen.


