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De zekerheid goed verzekerd te zijn … en het te blijven
Voordelige tarieven
Een klare en duidelijke kijk op uw bedrijfsgebonden verzekeringen
Premie-aflossing op uw tempo, zonder bijkomende kosten
Een exclusieve Goedeklantbonus
Gratis toegang tot een schuldinningsdienst

Modulis is een unieke formule die u de kans geeft om al uw bedrijfsgebonden verzekeringen in één
dossier te bundelen. Zo geniet u voordelige tarieven en heeft u de mogelijkheid om uw premies kosteloos
per trimester of semester te spreiden. Bovendien kunt u, onder bepaalde voorwaarden, een exclusieve
Goedeklantbonus ontvangen. En dankzij uw Modulis-dossier kunt u ook gebruik maken van een
schuldinningsdienst aan een voorkeurtarief.

De zekerheid goed verzekerd
te zijn …

Modulis biedt een ruime keuze aan kwaliteitsvolle verzekeringen in professioneel verband:

• de verzekering Brand;
• de verzekering B.A. Uitbating en/of Beroepsaansprakelijkheid;
• de verzekering Arbeidsongevallen;
• de verzekering Individuele Ongevallen;
• de verzekering van alle motorvoertuigen.
Dankzij de modulaire aanpak kunt u uw Modulis-dossier personaliseren en het zo goed mogelijk
afstemmen op de verzekeringsbehoeftes van uw professionele activiteit.
U kiest zelf de verzekeringen die u al dan niet wenst te integreren in een Modulis-dossier.

… en het te blijven!

Uw situatie evolueert voortdurend: een nieuwe activiteit, uitbreiding, een aanwerving, export, …
Maak met uw makelaar regelmatig een Modulis-diagnostiek van uw situatie en ga na of uw
professionele activiteit correct verzekerd is: zonder hiaat of dubbel gebruik. De evolutie van uw
activiteiten moet hand in hand gaan met die van uw Modulis-dossier.

Voordelige tarieven

Als Modulis-klant kunt u voor al uw contracten interessante tariefvoorwaarden genieten.

Een klare en 		
duidelijke kijk op
uw verzekeringen

Een samenvatting document vertelt u waarvoor u en uw personeel verzekerd zijn. Bovendien kunt
u uw contracten, vervaldagberichten, briefwisseling, praktische informatie, … duidelijk ordenen
met de Modulis-map.
De vervaldatum van alle verzekeringen binnen Modulis is vastgelegd op 1 januari. Een globale betalingsaanvraag geeft de premies van alle afgesloten verzekeringen weer, met de details van alle
individuele verzekeringen en de wettelijke informatie die u moet worden meegedeeld.

Betalen op uw ritme,
zonder kosten

U kiest zelf uw betalingsritme: jaarlijks, per trimester of per semester.
De mogelijkheid om per trimester of semester te betalen wordt u gratis en zonder voorwaarden
toegekend.

Gratis toegang tot de
schuldinningsdienst

Hebt u te kampen met onbetaalde rekeningen? Bel het nummer 02 664 07 95 om een procedure
op te starten en de situatie recht te zetten. AG Insurance heeft met Alterius, een groot deurwaarderskantoor, zeer interessante voorwaarden onderhandeld. Er zijn geen abonnements- of instapkosten. Er is geen minimumbedrag dat moet gerecupereerd worden. Als het achterstallige bedrag
niet wordt gerecupereerd, hoeft u niets te betalen. Er moet enkel commissie betaald worden op
het werkelijke gerecupereerde bedrag.
Naast de schuldinning kunt u ook advies krijgen van een advocatenkantoor om u te helpen bij het
opmaken of herzien van uw algemene verkoopsvoorwaarden en dit aan zeer interessante voorwaarden.

Uw belangrijkste troef blijft natuurlijk uw makelaar. Als onafhankelijk specialist is hij het best geplaatst om
u deskundig advies en een oplossing op uw maat te bieden. Ook in geval van schade, is hij uw bevoorrechte
raadsman.

0079-2359832N-01052014

Uw makelaar

Dit document bevat algemene informatie over dit verzekeringsproduct. De juiste omvang van de waarborgen vindt u in de algemene voorwaarden van Modulis.
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