Uw bedrijf is prima verzekerd.
Maar vaart u privé ook in
rustig water?

Als zaakvoerder, CEO of CFO rekent u op 100% discretie, juridisch
advies en oplossingen op maat van uw privédossier.
Deze VIP-aanpak vindt u alleen bij Vanbreda Risk & Benefits.

Waarom ook voor uw privéverzekeringen kiezen voor
Vanbreda Risk & Benefits?
1. Absolute discretie gewaarborgd
Uw privédossier behandelen we op een aparte afdeling. Zo waarborgen we 100% discretie en
blijven uw persoonlijke polissen volledig gescheiden van uw bedrijfspolissen.
Uiteraard houden onze specialisten rekening met het gewicht van uw bedrijfsportefeuille om
betere voorwaarden voor uw privédossier af te dwingen bij verzekeraars.

2. Gepersonaliseerde aanpak
Als VIP krijgt u, net zoals bij uw bedrijfsdossier, vaste contactpersonen toegewezen.

3. Juridische advieslijn
•
•
•
•

U koopt een waardevol schilderij van een bekend kunstenaar. Nadien blijkt dat het om een
vervalsing gaat. Wat kunt u doen?
Uw nieuwe exclusieve bankstel vertoont na 3 maanden al verkleuringen. De fabrikant
beweert dat de fout bij u ligt, maar u rekent op een nieuw exemplaar. Kan dit? Wat kunt u
nog ondernemen?
Uw belastingaanslag houdt geen rekening met bepaalde aftrekkosten en uw
bezwaarschrift levert niets op. Zijn er nog mogelijkheden om dit te betwisten?
U wordt vervolgd door het parket wegens een snelheidsovertreding. Hoeveel gaat u dit
kosten?

Voor deze en andere juridische vragen in het kader van uw privéleven kunt u terecht bij onze
gratis VIP-advieslijn.

4. Specifieke VIP-voorwaarden

Meer informatie?

Een standaard verzekeringspakket en -aanpak volstaan niet om uw privédossier te beheren.
Kies voor op maat gemaakte oplossingen en waarborgen:

Contacteer ons op 03 217 56 41
of via vip@vanbreda.be.

•

www.vanbreda.be

•
•

Bescherming van uw aansprakelijkheid: u kunt uw standaarddekking in de familiale
verzekering uitbreiden met een dekking ‘toevertrouwd goed’. U leent bijvoorbeeld de
grasmaaier van uw buur en u maakt de machine stuk. In een standaardpolis is er geen
dekking, dankzij deze uitbreiding is dit wel verzekerd.
Bescherming van uw voertuigen: naast uitgebreide volmachten voor het onderschrijven
van uw voertuigen, sluiten wij voor exclusieve modellen of old-timers service level
agreements af met gespecialiseerde nicheverzekeraars.
Bescherming van uw patrimonium: voor elke specifieke nood kunt u een zeer soepele
verzekeringsoplossing kiezen (bv. schatting van de verzekerde waarde van uw woning(en),
eenvoudige onderschrijving van buitenlandse risico’s bij Belgische verzekeraars,
gepersonaliseerd schadebeheer, dekking van kunstcollecties, verzamelingen, een
uitgebreide wijncollectie of zeldzame juwelen, …).

5. Voordelen voor uw inwonende kinderen
Voor uw inwonende kinderen kunt u de speciale voorwaarden van onze ‘jonge bestuurder’autoverzekering onderschrijven.

