
Is uw gezin voldoende beschermd?
Uw schuldsaldoverzekering betaalt bij overlijden uw woonkrediet geheel of gedeeltelijk terug.
Maar bij een ernstig ongeval met blijvende ongeschiktheid zal de vlotte terugbetaling van uw
lening in het gedrang komen. Om dit hiaat op te vullen heeft AXA een betaalbare verzekering
ontwikkeld, “d@ylife protect”.

Deze verzekering vergoedt uw inkomensverlies
wanneer uzelf of iemand van uw gezin, door een
ongeval in het privéleven, blijvend arbeidsongeschikt
wordt. Daarnaast worden ook de kosten voor
herinrichting van uw woning of voertuig, hulp van
derde vanaf de consolidatiedatum en morele schade
vergoed.

Deze vergoeding ontvangt u bij een ongeval thuis (een val, een brandwonde), tijdens uw vrije tijd en
vakanties (fietsen, skiën, …), bij het beoefenen van alle sporten (ook in clubverband) en in het kader
van uitzonderlijke gebeurtenissen. Gevolgen van een arbeidsongeval (geregeld via uw
arbeidsongevallenverzekering) en een verkeersongeval (geregeld via de bestuurdersdekking van uw
autoverzekering of familiale verzekering) zijn niet verzekerd.

De verzekering is al mogelijk vanaf 5.25 euro per maand voor alleenstaanden en 11.25 euro per
maand voor gezinnen. D@ylife protect is een aanvulling op uw schuldsaldoverzekering bij uw
woonkrediet.

Een voorbeeld uit de praktijk : Een turnleraar kwam ten val
met zijn mountainbike met als gevolg 6 maanden
werkongeschiktheid en niet meer in staat zijn job in de
toekomst naar behoren uit te oefenen. Naast huishoudelijke
hulp tijdens de volledige herstelperiode geniet klant van een
vergoeding van 557.500 euro als compensatie voor de
toekomstige blijvende schade.

We wensen u 365 zorgeloze
dagen en nachten, en we

zullen u ook graag met raad
en daad bijstaan in 2014.
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Elektronica in het bedrijf

Computers, printers, tablets, smartphones,
meet- en uitzendapparaten, kasregisters... of u
een bedrijfsleider of zelfstandige bent,
elektronica maakt vandaag volledig deel uit
van uw activiteiten. U zou niet meer zonder
kunnen. Nochtans lopen ze constant gevaar.
Kies dus voor een efficiënte bescherming.

Deze soms zeer geavanceerde toestellen waar
we niet meer omheen kunnen, staan aan de
basis van onze activiteiten en laten ons sneller
en efficiënter werken. Ze worden kleiner en
handiger en zijn eenvoudiger tijdens het
installeren en het gebruik. Maar aan de andere
kant is er ook een groter risico van ongeval,
diefstal, storingen en andere defecten eigen
aan elektrische installaties. De gevolgen
kunnen soms zwaar wegen.

Hoe de kosten aan dit materieel dragen terwijl
u geen werk kunt verrichten juist omdat het
toestel in herstel is of nog niet vervangen
werd? En wat met de overuren die u moet
presteren en de verloren data. Uw
brandverzekering voorziet meestal een
dekking voor elektrische en elektronische
toestellen, maar meestal niet voor
professionele apparaten. En zelden worden
ook de gevolgen van een defect of verdwijning
gedekt.

En dat is nu precies het doel van de alle
risico’s elektronica. Deze verzekering dekt al
uw computers, bureautica en elektronische
toestellen tegen diefstal, ongevallen (vallen,
stoten, onhandigheden...), elektrische risico's,
kwaadwilligheid, waterschade, brand... ook
tijdens het vervoer en bovendien wereldwijd
(afhankelijk van de maatschappij). Vaste en
mobiele toestellen worden gedekt, meestal op
basis van een simpele inventaris.

.

Is de bestuurder verzekerd?

Bij een ongeval vergoedt de wettelijke
autoverzekering alle gewonde en overleden
passagiers in de auto, behalve de chauffeur.

Dat is belangrijk om weten, ook wanneer u
met een bedrijfswagen rijdt.  (of wanneer uw
kinderen of partner met uw wagen rijden).

Voor een beperkt bedrag verzekeren wij
iedereen in uw gezin als chauffeur van gelijk
welke auto, zelfs al behoort de auto u niet
toe.

Binnenkort op skivakantie?

Vertrekt u binnenkort ook op skivakantie?
Voor velen de leukste vakantie van het jaar.
Maar een skivakantie is niet zonder risico: de
lange rit met de wagen op besneeuwde
wegen, de capriolen op de skipiste of een
ijsplek bij het verlaten van de après-ski bar.
Een ongeval is snel gebeurd. In bepaalde
gevallen kan u rekenen op uw mutualiteit of
hospitalisatieverzekering, maar vaak zullen die
onvoldoende zijn of pas achteraf
tussenkomen. Vandaar dat een goede
reisbijstand belangrijk is. Ze verlenen u
bijstand op het moment dat u er nood aan
hebt. U kunt een reisbijstand afsluiten voor
een volledig jaar of beperkt tot de periode dat
u op (ski)reis bent.

De gegevens in deze infoflash werden geput uit betrouwbare bronnen. Zij worden aan ons cliënteel verstrekt zonder waarborg noch
aansprakelijkheid van onzentwege en uitsluitend bij wijze van informatie. Niets in deze publicatie mag worden beschouwd als

gepersonaliseerd advies op vlak van verzekeringen en beleggingen.


