verzekeringen
uw verzekeringsmakelaar of AXA bankagent

ik beleef mijn passie
ik vaar in alle
veiligheid

De ervaring van uw verzekeringsmakelaar tot
uw dienst
Aarzel niet om meer informatie of een overzicht van
alle voorwaarden te vragen aan uw AXA bankagent
of verzekeringsmakelaar. Hij is er voor u. Hij zoekt
altijd naar de beste oplossingen omdat hij beter dan
wie ook weet wat u nodig hebt.

Bent u 50 of ouder? Wist u dat u als happy
generation klant dankzij AXA tal van voordelen
geniet die exclusief voor u voorbehouden zijn?
Uw AXA bankagent of verzekeringsmakelaar geeft
u met plezier meer informatie.
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een verzekering die u
veilig naar de haven brengt
alle risico’s
pleziervaart

Naar een zonnige bestemming varen of
rustig dobberen op het water … zalig!
Pleziervaart is een van de boeiendste hobby’s
die er zijn, maar niet zonder risico. Het is dus
sterk aangeraden en zelfs noodzakelijk om een
verzekering alle risico’s pleziervaart af te
sluiten. Om te voorkomen dat een boottocht
eindigt in een ramp, biedt AXA u de waarborg om
in alle rust te varen.

bescherm uw passagiers …
… dankzij de dekking individuele zeevaart.
Nodigt u vrienden of kennissen uit aan boord? In geval
van een gedekt schadegeval worden de medische kosten
terugbetaald. Er is ook voorzien in de betaling van een
kapitaal bij overlijden of bij blijvende invaliditeit.

dekkingen om op koers te blijven
De verzekering alle risico’s pleziervaart van AXA dekt
uw burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor letselschade
en materiële schade aan derden in het kader van uw
vrijetijdsactiviteit.
Dit kan in verschillende situaties gebeuren:
 u vaart per ongeluk tegen een zwemmer
 uw boot botst tegen een andere boot…
Doet u aan waterski?
Geen probleem. Ook hiervoor kunt u in uw
contract gedekt worden.

hou averij op een afstand

uw rechten gevrijwaard

Eindelijk is hij van u, uw droomboot. U hebt hem smaakvol
ingericht en onderhoudt hem met grote zorg. Het zou dan
ook een echte ramp zijn als hij beschadigd of, erger nog,
vernield zou worden.

Dankzij de keuzedekking rechtsbijstand wordt u nooit
onaangenaam verrast als zich een geschil voordoet. De
gerechtskosten kunnen al snel hoog oplopen.

Een ongeval, een brand of een ontploffing?
De verzekering alle risico’s pleziervaart van AXA dekt
eveneens het verlies en de averijen die uw boot zou kunnen
lijden. Hetzelfde geldt voor storm, stranding en zelfs
schipbreuk.

 Uw belangen op burgerlijk en strafrechtelijk vlak worden
verdedigd binnen de limieten van de gedekte
bedragen. Als de zaak voor de rechter komt, worden de
gerechtskosten van de tegenpartij ten laste genomen
wanneer de rechter u veroordeelt tot de terugbetaling
ervan

In de meest hachelijke situaties staat AXA aan uw zijde.
Volgens de voorwaarden van uw contract wordt bij een
gedekt schadegeval ten laste genomen:

 D
 e dekking komt ook tegemoet wanneer u het
slachtoffer bent van schade en u vergoed wenst te
worden

 d
 e kosten voor de bijstand en redding van de boot in
moeilijkheden

 U geniet juridische bijstand via een specifieke infoline:
specialisten beantwoorden uw juridische vragen in het
kader van de rechtsbijstandsdekkingen, zelfs indien zich
geen schadegeval voorgedaan heeft.

 d
 e kosten om de boot aan wal te brengen en vlot te
trekken.

“

Mijn motto?
Mijn passie voor het varen zonder
zorgen kunnen beleven!
Bernard, 52 jaar

”

Is uw boot het voorwerp van een diefstal of poging
tot diefstal? Geen paniek. Uw verzekering alle risico’s
pleziervaart voorziet ook in een dekking bij diefstal of
schade aan uw boot.
Een voorbeeld? Averij die uw boot oploopt ten gevolge van
de diefstal van onderdelen die u nodig hebt om te varen.

