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Deze verzekeringspackage richt zich tot u in uw hoedanigheid van bedrijfsleider of zelfstandige.
U zoekt een globaal antwoord op uw verzekeringsbehoeften: wij bieden u een soepel, evolutief, duidelijk en
vlot te beheren beschermingsprogramma.
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DE VOORDELEN VAN DE PACKAGE

1. Veiligheid, soepelheid
De package bestaat uit 15 verzekeringsovereenkomsten waarvan de moduleerbare onderscrhijving ons in
staat stelt uw beschermingsprogramma samen te stellen en, naar uw goeddunken, aan te passen aan uw
behoeften.
• Personen
-

Verzekering en Bijstand Patroon

-

Verzekering en Bijstand Arbeidsongevallen

-

Verzekering en Bijstand Collectieve Gemeen Recht

• Goederen en winsten
-

Verzekering en Bijstand Brand

-

Verzekering en Bijstand Diefstal

-

Verzekering Machinebreuk

-

Verzekering .Com

-

Verzekering Vervoerd materieel en koopwaar (voorbehouden voor de segmenten Voedingswinkels en
Afwerking)

-

Bedrijfsschadeverzekering

• Aansprakelijkheid
-

Verzekering BA Uitbating

-

Verzekering BA Na Levering

-

Verzekering BA buiten overeenkomst van de Organisatie uit hoofde van haar vrijwilligers

-

Verzekering Objectieve Aansprakelijkheid in geval van Brand of Ontploffing

-

Verzekering BA Beroep (para)medische Sector

• Cyberrisico’s
-

Verzekering en Bijstand Cyber Protection

Uit ervaring weten wij dat een verzekeringspackage, wil het doeltreffend zijn, een complete, op maat geknipte
bescherming moet bieden.
Wat wij u voorstellen is dus om samen met uw verzekeringstussenpersoon een diagnose te maken van uw
behoeften, volledig en zonder overlappingen. Wij geven u raad, u neemt de beslissing.
Alle verzekeringsovereenkomsten uit de package worden beheerst door de wet van 4 april 2014 betreffende
de verzekeringen en haar uitvoeringsbesluiten, alsook door de wetgevingen tot regeling van de specifieke
materies.
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2. Makkelijker beheer
U ontvangt maar één premiestaat voor alle overeenkomsten uit uw verzekeringspackage en u betaalt maar
één bedrag voor alles samen. Dat bedrag kan worden gesplitst om uw thesauriebeheer te vergemakkelijken.
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DE DOCUMENTEN VAN DE PACKAGE

De verzekeringspackage omvat:
• huidige inleiding;
• de contractuele documenten betreffende de verzekeringen van uw package. Deze contractuele
documenten worden omstandig beschreven in het artikel 1 van de administratieve bepalingen.
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Als bedrijfsleider neemt u beslissingen die uw eigen toekomst bepalen. Maar ook het lot van andere
personen en het voorbestaan van uw bedrijf hangen er van af.
Samen met uw verzekeringsmakelaar maakt AXA het tot zijn taak om u raad te geven bij het inschatten
van de risico's verbonden aan uw activiteit, de keuze van een eenvoudige totaaloplossing en het
uitvoeren van uw preventiepolitiek.
Wij helpen u bij:
•

het anticiperen op de risico's

•

het beschermen en motiveren van uw personeel

•

het beschermen van uw bedrijfslokalen, voertuigen, machines en koopwaar

•

het beschermen van uw resultaten

•

het herstellen van de gevolgen van schade berokkend aan derden.
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