ONE-STOP-SHOP VERZEKERJE ZEKER
Een waaier aan diensten voor jou!

Klusjeshulp
•

2u gratis
klushulp indien
brandverzekering

Herstel in natura bij
schade
•
Garantie snelle
herstelling
Geen bestekkosten
•
•
Geen vrijstelling
•
SOS-centrale 7/7
24/24

Centrale aangifte en
behandeling van alle schades
Plusmagazine (3x/jaar)
•
Telefoon
Email
+ cadeautje + jaarlijks evenement. •
•
Post
Preventief jaarlijks
onderhoudspakket:
•
Reinigen verwarmingsketel
•
Controle en herstel siliconen
douche en bad
•
Check afvoerleidingen
•
Schoonmaken dakgoten van
bladeren
Geen vrijstelling bij schade
•
Plus-lid

Hogervermelde diensten zijn aanvullend aan de verzekeringen. Er is een éénmalig startgeld van € 75 voor alle diensten.
Het jaarlijks onderhoudspakket kost aanvullend € 50/maand.

Aanvullende verzekeringen zijn onze andere plusjes!

Brandverzekering

Familiale verzekering

Autoverzekering

Fietsverzekering

•

•

•

•

•
•

Meest ruime dekking
(Alle risico-verzekering)
Eigen hersteldienst
zonder vrijstelling
Geen vrijstelling indien
onderhoudspakket of bij
grote schades

•
•

Schade door
elektrische fietsen,
scootmobiels en
rolstoelen gedekt
Schade door
huisdieren
Schade aan
vakantieverblijven

•
•

Gegarandeerd lagere
premie
Snelle schaderegeling
Vervangwagen

•
•

Geen vrijstelling bij
herstelling door eigen
dealer
Ook voor elektrische
fietsen, scooters en
rolstoelen
Bijstand bij pech in
Benelux

Rechtsbijstand

Hospitalisatie

Bijstandsverzekering

Hondenverzekering

•

•

•
•

•

•
•

1 polis voor alles
(deelnemen aan het
verkeer, conflict bij
erfenis, problemen met
ziekenfonds, …)
Terugbetaling
advocaatkosten
Belastingvermindering tot
€124

•

•

U betaalt zelf geen
rekeningen of
voorschotten
Zware ziekten gedekt:
kanker, Parkinson,
Alzheimer, diabetes,
nierdialyse ea.
Voor- en nazorg bij
hospitalisatie

•

Je betaald niets te veel
Bijstand in heel de
wereld
Pechverhelping en
vervangwagen

•
•

Terugbetaling
van dierenarts,
geneesmiddelen en
operaties
Noodcentrale voor hulp
Verzekerd zonder
medisch onderzoek

Maandelijkse gespreide betaling via domiciliëring. Bij overname van een bestaande autopolis garanderen wij minimum 5% korting.

ONE-STOP-SHOP VERZEKERJE ZEKER
AANBOD DIENSTEN FASE 2

Uitvaartzorg

Helpdesk voor al uw verzekeringsvragen

AANBOD VERZEKERINGEN FASE 2

Uitvaartverzekering

Ongeval

Hoorapparaten

Bijstand elektrische
rolstoel en scootmobiel

AANBOD VERZEKERINGEN FASE 3

Brillen en lenzen
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