n veiligheid van de bestuurder
	Uw wagen is goed verzekerd. Wist u dat
wanneer u als bestuurder bijvoorbeeld
gewond raakt bij een ongeval in fout of zonder
aansprakelijke derde, u het risico loopt
persoonlijk op te draaien voor de kosten en
de gevolgen van uw verwondingen? Dankzij
veiligheid van de bestuurder, een keuzedekking
bij uw autoverzekering, kunt u in alle rust de
baan op. Of u nu met uw eigen wagen of met
een andere wagen rijdt in het kader van uw
privéleven. Of als iemand anders uw wagen
bestuurt.
n AXA Assistance
	Op reis, thuis of onderweg, u wilt zeker zijn dat
u geholpen wordt als dat nodig is? Hebt u een
ongeval en rijdt uw wagen niet meer? Hebt u
autopech? Of is uw wagen gestolen?
AXA Assistance waakt over u en uw gezin.
n rechtsbijstand
	
LAR, gespecialiseerd merk voor rechtsbijstand
bij AXA, informeert u over uw rechten in alle
onafhankelijkheid. Bij een schadegeval gaan
zij op zoek naar een snelle en aanvaardbare
minnelijke oplossing in geval van conflict met de
tegenpartij. Indien nodig, komt LAR tegemoet
in de procedurekosten en erelonen van uw
advocaat.

een waarborg BA aangevuld met twee
uitbreidingen

autoverzekering

uw verzekeringstussenpersoon

ik ben gehecht aan mijn
tweedehandswagen
ik geef hem de omnium
die hij verdient!

Voor uw gemoedsrust onderweg biedt AXA u,
naast de wettelijk verplichte verzekering
burgerlijke aansprakelijkheid (BA), gratis nuttige
voordelen.
n gratis eerste hulp
	
Een verkeersongeval in België? Gewoon even
bellen en wij snellen u te hulp. Als uw wagen
geïmmobiliseerd is, wordt hij naar de garage
van uw keuze gesleept en wordt u terug naar
huis gebracht. Als hij niet onmiddellijk kan
worden hersteld, krijgt u gedurende 24 uur een
vervangwagen ter beschikking.
n EURO+
	
Raakt u gewond bij een ongeval in recht in WestEuropa, dan is de vergoeding vaak traag en lager
dan in België. Dankzij EURO+ schiet AXA de
meeste verschuldigde bedragen voor en vergoedt
het verschil in beoordeling van uw letselschade,
die vaak lager is in de meeste landen van de
Europese Unie.

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.

www.axa.be

MyAXA Fidelity beloont uw
trouw!

facebook.com/AXABelgium

 roepeer uw verzekeringen bij AXA en
G
geniet in alle veiligheid tal van unieke
voordelen voor u en uw gezin!

youtube.com/AXAcomBelgium

twitter.com/AXAinBelgium

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).
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andere noodzakelijke waarborgen

omnium 24+

een echte omnium voor
uw tweedehandswagen
Bent u van plan een tweedehandswagen
aan te schaffen? U hebt er ongetwijfeld
goed over nagedacht.
Net als voor een nieuw voertuig wilt u deze
wagen de bescherming bieden die hij verdient.
U gaat op zoek naar een volledige dekking die
de juiste waarde van uw voertuig dekt. Tegen
een tarief dat rekening houdt met de ouderdom
van uw voertuig.
AXA heeft dit goed begrepen en stelt u
omnium 24+ voor, een echte omniumverzekering
voor tweedehandswagens ouder dan 2 jaar.

Wie zegt dat een tweedehandswagen niet
dezelfde bescherming verdient als een nieuwe
wagen? Naast een sentimentele waarde, heeft
uw tweedehandswagen zelfs na 2 jaar nog steeds
een marktwaarde. Een goede reden om de
omniumverzekering af te sluiten!
Met omnium 24+ geniet u voor uw
tweedehandswagen alle waarborgen van een
omniumverzekering, ongeacht of uw voertuig
bestemd is voor privé- of professioneel gebruik.
Met de waarborg omnium 24+ is uw
tweedehandswagen beschermd bij:
n materiële schade
n diefstal, poging tot diefstal
n glasbreuk
n brand, ontploffing, blikseminslag
n natuurkrachten en botsing met dieren.

Dankzij de waarborg omnium 24+ laat u bij een
ongeval in België uw geïmmobiliseerde voertuig
slepen naar de garage van uw keuze.
Door een beroep te doen op een erkende garage
van AXA geniet u een kwaliteitsservice. Want:
n u krijgt een vervangwagen ter beschikking
tijdens de herstellingen
n AXA betaalt de factuur van de herstellingen
rechtstreeks aan de garage, na aftrek van de
terugvorderbare btw en de eventuele vrijstelling
n u geniet een korting van 75 euro op uw vaste
vrijstelling
n de expertiseprocedure wordt versneld.

wees gerust bij een schadegeval
Als de herstellingskosten van uw voertuig hoger zijn
dan zijn waarde op het ogenblik van het schadegeval
- in dat geval spreekt men van een economisch
totaalverlies - hebt u de keuze uit:
n een vergoeding krijgen in totaalverlies
of
n	uw voertuig laten herstellen bij een van onze
erkende garages. Dan zal het door AXA ten laste
genomen bedrag voor de herstellingen gelijk zijn
aan de vergoeding in totaalverlies, vermeerderd
met maximaal 10%. Deze verhoging kan echter
niet meer dan 1.000 euro bedragen.
Een hele geruststelling, toch?

goed om te weten
Met omnium 24+ krijgt u bij totaalverlies een vergoeding
die overeenstemt met de waarde van uw wagen op het
ogenblik van het schadegeval. Om deze te berekenen,
verlagen we de verzekerde waarde met 1% per maand
vanaf de aanvang van de waarborg.

omnium 24+, een tarief aangepast
aan uw tweedehandsvoertuig
U kiest voor een groter voertuig of een uit een
hogere klasse? U hebt een beperkt budget?
De redenen waarom u voor een tweedehandsvoertuig hebt gekozen, kunnen heel uiteenlopend
zijn. Eén ding is zeker: u vindt, terecht, dat de te
betalen verzekeringspremie lager moet zijn dan
voor een nieuw voertuig.

