Voorwaarden 2018
Geniet uitzonderlijke voordelen bij Ethias
als lid van Sypol !
Hier volgt een kort overzicht van de belangrijkste voordelen :

Autoverzekering

Motorverzekering

•

5% permanente korting op BA, omnium en
		 bestuurdersverzekering
• Gratis maandelijkse premiebetalingen in plaats van
		 de gebruikelijke 7% kosten (indien premie> € 150)

•

5% permanente korting op BA, brand-diefstal en
		 bestuurdersverzekering
• Gratis maandelijkse premiebetalingen
		 (indien premie> € 150)

Woning - brandverzekering

Ethias Assistance
bijstandsverzekering

•
•

5% permanente korting op alle waarborgen
Gratis maandelijkse premiebetalingen
		 (indien premie> € 150)
• Gratis waarborg ‘Onrechtstreekse verliezen’

•

5% korting op de formules basis, privilege en
		 personen

Familiale verzekering,
lichamelijke ongevallen
verzekering, reisverzekering
en Digital Omnium.
•

5% korting op de premie

Heeft u al een Auto- of
Woningverzekering bij Ethias ?
Dan geniet u een mooie korting op heel
wat andere verzekeringen. Deze worden
automatisch toegevoegd, u hoeft daar
niets voor te doen.

BELANGRIJK : Vergeet niet te melden dat u lid bent van Sypol
(voordeelcode : AFSYPO)

Voor meer inlichtingen :

• Ethias kantoor in uw buurt (www.ethias.be/kantoren)
• 011 28 28 00 (ma. – vrij. 8u-20u en zat. 8u30-12u30)
• e-mail : affinity@ethias.be
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Ethias NV, rue des Croisiers 24 te 4000 Luik, is een verzekeringsmaatschappij toegelaten in België onder het nr. 0196 en onderworpen aan het Belgisch Recht. RPR Luik BTW BE
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jaarcontracten onderworpen aan het Belgisch Recht die elk jaar stilzwijgend worden verlengd, tenzij deze ten minste 3 maanden voor de vervaldag worden opgezegd. Iedere beslissing
om de Auto-, Woning-, Moto, Assistance, Lichamelijke ongevallen, BA Privéleven, Alle Risico’s en Annulatieverzekering een jaarlijks verzekeringscontract, te onderschrijven moet
gebaseerd zijn op een uitgebreid onderzoek van de algemene voorwaarden. Deze documenten zijn beschikbaar op www.ethias.be. In geval van klacht, kan u zich wenden tot Ethias,
Prins-Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt, fax 011 85 61 10, klachtenbeheer@ethias.be. Indien u geen voldoening krijgt, kan u zich wenden tot de Ombudsman van de Verzekeringen
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