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

en er zijn nog meer opties ...

familiale verzekering

U hebt een 
ongelukje in uw 
privéleven

➞ optie : 
rechtsbijstand

U struikelt over een losse 
tegel en uw voet is zwaar 
verstuikt ? 
De optie rechstbijstand 
begeleidt u tot aan uw 
vergoeding.

U wilt meer weten over uw 
rechten en uw plichten ? 
Aarzel niet de infolijn te 
raadplegen : 078/15.15.55.

U hebt meer 
dan twee 
paarden

➞ optie :  
BA paard

Uw merrie heeft een slechte 
dag en tijdens uw dagelijks 
ritje beschadigt zij een hek ? 
Uw aansprakelijkheid voor 
lichamelijke en materiële 
schade is ook verzekerd.

U bent 
onthaalmoeder 
met erkenning 
van Kind en 
Gezin

➞ optie :  
onthaalmoeder

Een van uw kindjes valt uit 
zijn bedje ? Een ander kwetst 
het oog van zijn vriendje ? 
Dat kan pijnlijk (en kostelijk) 
worden… 
Wij vergoeden de schade 
aan de kinderen die u thuis 
opvangt maar ook de schade 
die zij berokkenen aan 
derden. Deze waarborg geldt 
tot 5 kinderen.

comfort privéleven 

met

GRATIS
fietsbijstand

uw verzekeringstussenpersoon

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 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

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).
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inbegrepen : fietsbijstand
Fietsend geniet u van een zalige zomerse dag op het 

platteland ...

• U hebt plots een lekke band of een technisch 

probleem ? Dan hoeft uw leuke dag en uitstap niet 

in mineur te eindigen : onze pechverhelper komt ter 

plaatse om u terug op weg te helpen.

• Uw fietsversnellingen gaan stuk en kunnen niet ter 

plaatse hersteld worden ? Dan brengen wij u terug naar 

huis of naar de hersteller van uw keuze.

• Uw fiets wordt gestolen terwijl u op een terrasje zit uit 

te blazen ? U wordt terug naar huis of uw vertrekpunt 

gebracht.

En… u betaalt hiervoor niets extra.

Koffie gemorst op de laptop van uw buurman ?

Heeft uw hond het liefje van uw zoon gebeten ?

Uw dochter reed met haar skateboard tegen  
een geparkeerde auto ?

Zo zijn er nog ontelbare situaties te bedenken waarbij 
u – of iemand van uw gezin – onbedoeld schade kan 
berokkenen aan derden. Zelfs onschuldig lijkende 
akkefietjes, kunnen verstrekkende gevolgen hebben 
(lees : u handenvol geld kosten).

Daarom hebt u een familiale verzekering nodig  
die ervoor zorgt dat u geen leven lang moet opdraaien 
voor een eenmalig ongelukkig voorval.

Voor uw kinderen, uw partner en/of uzelf ?  
Ja, maar bij AXA weten we dat uw situatie evolueert. 
En daarom beschermt deze verzekering ook 
bijvoorbeeld uw dochter die deelneemt aan een 
uitwisselingsprogramma in Spanje, uw vrienden  
die bij u logeren na een uitbundige bbq,  
de klasgenoten tijdens een verjaardagsfeestje, … 
als er iets voorvalt.

Vandaag zijn we overal thuis dus volgt 
uw familiale verzekering u overal ter 
wereld.  
Ook als u op hotel in Frankrijk 
een vaas breekt.  
Zo eenvoudig is dat!

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. 

met
GRATIS
fietsbijstand

pech onderweg ?

optie premium  : 
1 …2 …3 …4 …5 … 
extra waarborgen

1    in geval van materiële schade aan 
gratis geleende voorwerpen in de 
privésfeer, zoals bijvoorbeeld de 
kettingzaag of grasmaaier van uw 
buurman

2    in geval van materiële schade in een 
feestzaal die u huurt ter gelegenheid 
van een familiefeest (een 
communiefeest, verjaardag, ... )

3    in geval van huurschade aan het 
studentenkot van uw kind : deuken in 
de muur, koelkast beschadigd, ...

4    in geval van materiële schade in een 
gehuurde vakantiewoning : TV gevallen, 
krassen op het parket, ...

5    als u BOB bent voor vrienden en een 
ongeval in fout veroorzaakt. De optie 
premium dekt de materiële schade aan 
dit voertuig.


