Familis

Heel eenvoudig goed verzekerd

Ja, ik wil alle
Familis-voordelen
genieten
Stuur vandaag nog uw antwoordkaart
terug. Ontdek de voordelen van
Familis en ontvang alvast een gratis
diagnostiek van uw verzekeringen.

Omdat de zekerheid van
uw gezin bij ons centraal
staat, heeft AG Insurance
een exclusieve formule
ontwikkeld.
Ontdek hoe eenvoudig
het is om goed verzekerd
te zijn!

Familis, dat is...
… al uw verzekeringen op 2 bladzijden

In één enkel document ziet u in een oogopslag waarvoor u
en uw gezinsleden verzekerd zijn: uw wagen(s), motor(s) en
bromfiets(en), uw woning, uw burgerlijke aansprakelijkheid ...
Bovendien krijgt u een handige map om alles in op te
bergen: contracten, correspondentie, vervaldagberichten ...
Natuurlijk vindt u er ook in terug wat u moet doen in geval
van schade of ongeval.

… betalen in uw eigen ritme

Wilt u jaarlijks, zesmaandelijks, driemaandelijks of zelfs maandelijks betalen? Met Familis is gespreid betalen volledig gratis!

… altijd goed verzekerd zijn

Uw situatie verandert voortdurend: aankopen,
een erfenis, een geboorte, verfraaiingswerken ...
Vraag uw makelaar daarom regelmatig om een doorlichting
van uw verzekeringen en ga samen na of aanpassingen
nodig zijn.

Met Familis kunt u uw premies
gratis gespreid betalen.
Dat is budgetvriendelijk en gemakkelijk.

Met Familis kunt u uw
gezin beter beschermen!

... zes maanden gratis bij tegenslag

Bent u jonger dan 65? Dan krijgt u er de waarborg Budgetbescherming gratis bij. Die betaalt u en uw gezin tot zes
Familis-maandpremies terug bij overlijden of bij volledige
arbeidsongeschiktheid van minstens één maand van de
Familis-verzekeringnemer, ten gevolge van een ongeval
of ziekte.

... de optie “NoGo”-Reisannulering

U kunt op de geplande dag wegens ziekte niet op reis
vertrekken? U hebt uw vliegtuig gemist door een ongeval op
weg naar de luchthaven?
Met de “NoGo”-Reisannulering van Europ Assistance bent u
het hele jaar verzekerd tegen het financiële verlies dat u lijdt
wanneer u en uw gezinsleden een geplande reis niet kunnen
maken. En zelfs als u uw verblijf moet onderbreken, worden
ook uw niet-opgenomen vakantiedagen terugbetaald.
Voortaan kunt u dus het hele jaar door onbezorgd op
reis gaan!

Gemeente:

‘s avonds

overdag

Telefoon privé:

Nr : 		

Bus:
GSM:

Ik had graag een afspraak, zonder enige verplichting!

Als verantwoordelijken voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, verbinden we ons ertoe, de Belgische Wet op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
te respecteren. We gebruiken uw gegevens om u gepersonaliseerde verzekeringsvoorstellen toe te sturen. Wanneer u daar belang bij hebt, kunnen uw gegevens
meegedeeld worden aan verzekeringsmaatschappijen. U hebt het recht uw gegevens op te vragen, te laten verbeteren.
U kunt zich er ook gratis tegen verzetten dat wij u verder via direct marketing contacteren. Kruis daarvoor dit vakje aan.

Bel mij:

E-mail:

Voornaam:

						

			

Telefoon kantoor : 					

Postcode:

Straat:

Naam:

Ik wil een gratis diagnostiek van mijn situatie.

Ik wil alles weten over Familis.

Ja, ik wil weten hoe ik met Familis mijn gezin beter kan verzekeren.

Familis
... samengevat

• een eenvoudige en duidelijke kijk op uw verzekeringen
• betalen in uw eigen ritme, zonder bijkomende kosten
• bescherming van uw verzekeringsbudget
• als optie: “NoGo”-Reisannulering

en vooral: de zekerheid dat u altijd goed
verzekerd bent!
Uw makelaar

Dit is een commercieel document zonder juridisch bindende waarde.

Uw makelaar doet meer voor u.

AG Insurance werkt nauw samen met verzekeringsmakelaars en beschikt
over het dichtste makelaarsnetwerk van het land. Er is er altijd één in
uw buurt.
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Uw makelaar is een specialist die alle domeinen van het verzekeren en beleggen kent.
Hij heeft een ruime opleiding en ervaring en kent zijn vak als geen ander.
Uw makelaar is een zelfstandige die samenwerkt met verschillende maatschappijen.
Hij kan vergelijken (prijs, kwaliteit, service) en voor elke situatie de oplossing aanreiken die
best bij u past. Uw makelaar woont in uw buurt: u kent hem, hij kent u, vaak al jaren.
Dat maakt het contact en de dialoog een stuk makkelijker.

