auto- of motorbestuurder ?
wees beschermd !

auto- & motorverzekering
uw verzekeringstussenpersoon

gordel aan, helm op
met een gerust gemoed
de baan op

■	
Gewond? Tijdelijk of blijvend ongeschikt? Wij zorgen
ervoor dat de kosten verbonden met uw lichamelijke
schade worden terugbetaald, ook bij een ongeval in
fout. Denk maar aan verpleeghulp, inkomensverlies,
aanpassing van uw woning en voertuig …
■	
Bij betwisting van aansprakelijkheid of als de storting
van de verantwoordelijke tegenpartij uitblijft, ontvangt
u alvast een vergoeding. Zo ziet u uw schuldenberg
niet aangroeien tot er een gerechtelijke uitspraak
volgt.

Wilt u graag meer weten over deze onmisbare
aanvulling bij uw auto- of motorverzekering?
Vraag uw verzekeringstussenpersoon naar meer uitleg.
Hij kan u de algemene voorwaarden bezorgen die ook
beschikbaar zijn op www.axa.be.

www.axa.be
facebook.com/AXABelgium
twitter.com/AXAinBelgium
youtube.com/AXAcomBelgium
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■	
De vergoeding wordt gepersonaliseerd: ze houdt
rekening met uw gezinssituatie, uw beroep … en kan
per schadegeval oplopen tot 1.500.000 euro voor
de waarborg auto en 50.000 euro voor de waarborg
motor.

veiligheid van
de bestuurder

een autoverzekering die ook
de bestuurder beschermt
Waarom draagt u uw veiligheidsgordel of uw motorhelm? Omdat u zich bewust bent van de gevolgen bij
een ongeval zonder deze extra bescherming.
Veel bestuurders denken goed verzekerd te zijn. Dat
is ook waar: uw passagiers zijn altijd beschermd als
u de nodige verzekeringen hebt afgesloten. Maar wist
u dat wanneer u als bestuurder gewond raakt bij een
ongeval in fout of zonder aansprakelijke derde, u het
risico loopt zelf te moeten opdraaien voor de kosten
en de gevolgen van uw kwetsuren ?

Dankzij veiligheid van de bestuurder, een optie bij uw
autoverzekering, kunt u met een gerust gemoed de baan
op. Met uw eigen wagen of wanneer u de wagen van iemand
anders bestuurt.

“Mijn man had die dag laat gewerkt en hij
was dan ook hoogstwaarschijnlijk eventjes
ingedommeld toen hij tegen hoge snelheid
achter op een vrachtwagen knalde. Hij moet
onmiddellijk dood zijn geweest. Ik bleef achter
met mijn kinderen van acht en elf. Mijn man
was in fout en mocht hij de optie veiligheid
van bestuurder niet hebben afgesloten,
had ik er financieel echt bijzonder slecht
voorgestaan. Ik kreeg heel snel een vergoeding
en ontving wel 520.000 euro. Helemaal
niet uitzonderlijk in zo’n situatie, vond mijn
verzekeringstussenpersoon. Geen geld in de wereld
kan mijn man teruggeven, maar gelukkig kan ik
er nu wel voor zorgen dat het mijn kinderen
aan niets ontbreekt.”
Valerie

Met veiligheid
van de bestuurder van AXA
kan ik met een gerust gemoed
de baan op.
Roland

en ik als motorrijder ?
Op uw motor bent u nog kwetsbaarder dan in uw wagen,
zelfs met aangepaste veiligheidskledij en een helm. En
u bent er zich maar al te goed van bewust: het gevaar
schuilt in een klein hoekje. Glibberige wegen door
afgevallen bladeren, grint op de weg, putten in de weg of
een verblindende zon, zonder nog maar te denken aan
de andere weggebruikers …
Met veiligheid van de bestuurder als aanvulling op uw
motorverzekering kunt u met een geruster gemoed van
de mooie ritjes over de wegen genieten.

Belangrijk om te weten:
■	
om als motorbestuurder deze extra veiligheid te
genieten, moet u ook:
- voor uw wagen de optie veiligheid van de
bestuurder bij AXA hebben afgesloten
- de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid motor
bij AXA hebben afgesloten of afsluiten
■	ongevallen tijdens activiteiten waaronder trial bike,
motorcross, enduro en dergelijke worden niet vergoed.

“1 jaar na mijn pensioen ben ik bij hevige
regenval met mijn motor geslipt en tegen een
boom gebotst. De tol is zwaar: ik was enkele
maanden invalide en kon bijna niets alleen.
Dankzij de optie veiligheid van de bestuurder
bij mijn motorverzekering werden de medische
kosten gelukkig terugbetaald. AXA heeft ook een
bedrag gestort voor morele schade en betaalt de
huishoudhulp die instaat voor wassen, strijken en
koken. Alles samen goed voor een tussenkomst van
35.000 euro.”
Stefan

