
Blikschade na een ongeval? 

Nieuw : pick-up & delivery...
omdat uw tijd belangrijk is! 
Het zal u maar overkomen: een dom verkeersongeval. Gelukkig is uw auto nog rijwaardig. Maar een bezoek aan de garage 
is nodig... Tijdens de reparaties moet u wel naar uw kantoor, de kinderen ophalen van school, maar vooral terugkeren 
naar de garage en dat zonder auto.

AXA heeft de oplossing voor u: pick-up & delivery. Dankzij deze vervangwagenservice wordt uw tijdsplanning niet gestoord, 
hoeft u niet heen en weer naar de garage, verliest u geen tijd en blijft u mobiel tijdens de reparaties.

een echt levenscomfort
 tijdwinst  vrijheid  gemoedsrust  zonder bijkomende kosten

uw AXA verzekeringstussenpersoon

U belt naar uw verzekeringstussenpersoon of u vermeldt “pick-up” in uw online schade- 
aangifte op AXA.be en AXA zorgt voor alles. De dienst pick-up & delivery is inbegrepen in uw 
autoverzekering zonder bijkomende kosten als u een AXA autoverzekering heeft:
  - omnium
  - of een BA zonder omnium en u in uw recht bent op het moment van het ongeval. 

Een garagist in uw buurt komt uw auto ophalen. U krijgt een vervangwagen tijdens de 
hele duur van de reparaties. U hoeft niet meer naar de garage, ook niet voor de expertise. 
Beschikt u over een omniumverzekering? Dan ontvangt u 75 euro korting op uw franchise.

Uw auto wordt gerepareerd én schoongemaakt terug bij u afgeleverd.                                
Op de reparaties zit een levenslange garantie.

Neem contact op met uw verzekeringstussenpersoon! AXA doet de rest!
Uw auto heeft net schade opgelopen en is nog steeds rijwaardig maar een bezoek aan de garage is nodig.
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Aarzel niet om een beroep te doen op uw verzekeringstussenpersoon om meer informatie te verkrijgen of een offerte aan te vragen. 
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. 
Dit product is onderworpen aan het Belgische recht. De verzekeringsvoorwaarden van dit product kunt u gratis verkrijgen bij uw
verzekeringstussenpersoon of op www.axa.be. Daar vindt u eveneens de uitsluitingen en beperkingen van de dekkingen. 
Het verzekeringscontract wordt gesloten voor een looptijd van een jaar met mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging. 
Indien nodig kunt u een beroep doen op onze dienst Customer Protection(Vorstlaan 25 te 1170 Brussel, e-mail: customer.protection@axa.be). 
Als de voorgestelde oplossing u niet bevalt, kunt u terecht bij de Ombudsdienst Verzekeringen, De Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel 
(www.ombudsman.as).
Comfort auto is een verzekering die de volgende waarborgen kan inhouden: BA auto, omnium, mini-omnium, omnium 24+, rechtsbijstand en hulpverlening. 
Comfort auto en de optionele service pick-up & delivery werd ontwikkeld door AXA Belgium, Belgische verzekeringsmaatschappij.  
www.axa.be

facebook.com/AXABelgium         

twitter.com/AXAinBelgium

youtube.com/AXAcomBelgium

Saskia
kleine cms stempel


