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eenvoudig te onderschrijven  
en aantrekkelijke tarieven
D@ylife protect is eenvoudig te onderschrijven :
  geen medische selectie
  keuze tussen formule single en formule gezin. Zo zijn al 

uw gezinsleden met één en hetzelfde contract verzekerd
  bij blijvende ongeschiktheid, onderscheid tussen 

interventiedrempel van 5% of 30%, naargelang de 
gemaakte keuze

  maximumleeftijd bij onderschrijving : 77 jaar.

Hieronder vindt u een overzicht van de aantrekkelijke 
maandelijkse tarieven van d@ylife protect :

≤ 65 jaar  > 65 jaar

Drempel 30% 5% Drempel 30% 5%

Single A 15 A 20 Single A 18 A 24

Gezin A 27 A 36 Gezin A 29 A 41

wist u dat …
  meer dan 200.000 Belgen jaarlijks het slachtoffer van  

een ongeval in het privéleven zijn

  ongevallen in het dagelijkse leven zich 3 keer vaker 
voordoen dan verkeersongevallen

  er gemiddeld 30% meer Belgen overlijdt als gevolg  
van een val in het dagelijkse leven dan als gevolg van  
een verkeersongeval

  80% van de fietsongevallen zonder derde plaatsvindt

  84% van de Belgen denkt moeilijk zijn rechten te kunnen 
doen gelden wanneer zijn identiteit wordt gestolen en vreest 
bovendien een onaangename verrassing wanneer hij op  
het internet koopt

  8 op 10 Belgen niet weten hoe ze gegevens over hun 
persoon van het internet kunnen verwijderen

De dochter van Hilde (42 jaar) werd zonder  
het te weten op een fuif gefotografeerd toen  

ze te veel gedronken had. Een vriend heeft deze 
foto’s op een sociale website geplaatst met als  
gevolg dat het meisje nu op school wordt gepest.

Gelukkig verzekert d@ylife protect  
de risico’s van het internet en heeft  

een jurist hen advies gegeven over de  
te ondernemen stappen. 

uw AXA Bankagent of verzekeringsmakelaar

In België biedt de AXA Groep u de keuze uit een ruime 
waaier van bank- en verzekeringsproducten, die voor uw 
persoonlijke situatie een gepaste oplossing bieden. 
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nuttige bijstandsverlening
Naast een 24 uur op 24 beschikbare infolijn, biedt  
d@ylife protect volgende waaier aan bijstandsdiensten :

  onmiddellijke bijstand, onder andere :
	  huishoudhulp
	  kinderoppas

  bijstand na het ongeval, bestaande uit twee luiken :
	  onafhankelijk van de interventiedrempel :
		  informatieverlening
		 thuisonderwijs
	 afhankelijk van de interventiedrempel :
		 intrek in een aangepaste instelling
		 hulp bij terugkeer naar het beroepsleven

  bijstand in het buitenland, onder andere :
	  repatriëring
	  medische kosten

  bijstand bij overlijden :
	  telefonische informatie en advies.

noodzakelijke aanvulling … 
Velen denken ten onrechte goed verzekerd te zijn, tot de dag 
waarop zich binnen hun gezin een ongeval in het privéleven 
voordoet. Ziekenfondsen, hospitalisatieverzekeringen en 
andere  forfaitaire klassieke verzekeringsformules dekken 
steeds slechts een deel van de geleden schade.  
Met d@ylife protect kunt u gerust zijn : alle toekomstige 
 blijvende schade (lichamelijk,  moreel, esthetisch en  economisch) 
voortvloeiend uit een ongeval in het privéleven veroorzaakt door 
uzelf of door een derde, is gedekt.

Net zoals de verzekering ‘veiligheid van de bestuurder’ een 
bestuurder optimaal beschermt bij een auto-ongeval, dicht  
d@ylife protect de dekkingsgebreken op de markt met een 
globale bescherming bij ongevallen in het privéleven.

surfen in alle veiligheid
98% van de Belgische gezinnen vindt dat internet deel 
 uitmaakt van hun dagelijkse leven. De internetrisico’s zijn  
dus meer dan ooit in uw leven aanwezig.

Met d@ylife protect kunt u in alle sereniteit surfen,  
want met deze verzekering bent u gewapend tegen 
volgende gevaren van het internet :
  aantasting e-reputatie : verspreiding van schadelijke 

informatie op het internet, in de zin van inbreuk op  
uw privéleven en uw persoonlijke gegevens, zonder uw 
toestemming

  identiteitsdiefstal : niet-toegestaan gebruik van uw 
identificatiegegevens 

  frauduleus gebruik van betaalmiddelen : een derde 
gebruikt uw bankgegevens en verwerft ermee goederen 
en/of diensten in uw naam

  geschil met een e-handelaar over de aankoop van een 
roerend lichamelijk goed of een dienst : onvolledige of 
gebrekkige levering, levering niet conform het effectief 
gekochte roerende lichamelijke goed, de uitgevoerde 
prestatie komt niet overeen met de aanbieding online.

een complete vergoeding
Met d@ylife protect kunt u bij bovenstaande gevallen, 
steeds een beroep doen op : 
  telefonische juridische bijstand
  juridische begeleiding : verdediging van uw rechten  

in der minne en/of juridisch indien noodzakelijk
  de betaling van de onkosten van een specialist voor  

het opruimen of verbergen van informatie op het internet 
bij aantasting van uw e-reputatie 

  een schadevergoeding : zal betaald worden, bij gebrek 
aan een oplossing van het geschil. Het bedrag van deze 
vergoeding hangt af van de situatie en de dekking.

Tijdens zijn wekelijkse fietstocht met vrienden, komt Marc  
(40 jaar) zwaar ten val en ontwricht daarbij zijn knie. 6 maanden 

later kan hij zijn beroep als leraar lichamelijke opvoeding niet meer 
uitoefenen en kan hij ook niet meer sporten.

Gelukkig kon hij al meteen na het ongeval op de hulp van  

d@ylife protect rekenen : hij kreeg huishoudhulp tijdens  

zijn herstelperiode. Later heeft hij ook een schadevergoe ding  
van 557.500 euro ontvangen ter compensatie van de  

toekomstige blijvende schade. 

Elk jaar zijn meer dan 200.000 Belgen het 
slachtoffer van een ongeval in het privéleven.  
De bescherming van uw gezin baart u dan ook 
zorgen. En terecht ! Want de financiële gevolgen van 
een op het eerste gezicht banaal ongeval kunnen 
het evenwicht van uw gezin verstoren en eventueel 
inkomens verlies kan uw toekomstplannen dan ook 
ernstig in de war sturen.

Door de opkomst van het internet brengen wij  
in ons dagelijkse leven steeds meer tijd door in 
de virtuele wereld. Met nieuwe risico’s tot gevolg, 
die niet altijd even virtueel zijn als ze wel laten 
uitschijnen.

AXA bekijkt het anders
en innoveert met d@ylife protect, een nieuw  aanbod op de 
verzekeringsmarkt dat tegelijk

  u en uw gezin beschermt tegen de ongevallen in het 
dagelijkse leven

  bescherming biedt tegen de belangrijkste internetrisico’s.

een schadevergoeding op maat
Een ongeval is snel gebeurd, maar de gevolgen ervan 
kunnen uw leven veranderen. 

Bij een ernstig ongeval in het privéleven met blijvende 
ongeschiktheid of overlijden tot gevolg, zorgt de   
verze ke ring tegen ongevallen in het privéleven van AXA 
ervoor dat uw toekomst en die van uw gezin worden 
veiliggesteld en dat uw huidige levens standaard ook  
na uw ongeval behouden blijft. 

Naargelang uw gezinssituatie, hebt u de keuze uit de 
formule single, die u als alleenstaande beschermt, en 
de formule gezin, die ook de bescherming van uw gezin 
waarborgt. 

Dankzij het vergoedende karakter van deze verzekering, 
wordt het bedrag van de schadevergoeding aan uw 
persoonlijke situatie aangepast : leeftijd, beroep, inkomen … 
Deze schadevergoeding kan oplopen tot 1 miljoen euro. 

Bij blijvende ongeschiktheid houdt dit bedrag, in voorkomend 
geval, rekening met alle door de arts vastgestelde schadeposten  
die in gemeen recht worden vergoed, onder andere :

  toekomstig inkomensverlies of toekomstige 
meerinspanningen als u uw werk niet meer als  
voordien kunt uitvoeren,

  toekomstige morele schade,
  toekomstige kosten voor de permanente herinrichting 

van uw woning en/of voertuig,
  toekomstige hulp van een derde vanaf de consolidatie datum.

ook bij onverwacht overlijden  
van de verzekerde
De formule d@ylife protect gezin laat ook uw gezinsleden  
niet in de steek. Deze formule houdt rekening met zowel  
de morele schade als het werkelijke economische verlies 
van de begunstigden.

overal beschermd
Met d@ylife protect kunt u, onder bepaalde voorwaarden,  
in volgende situaties op de nodige bescherming rekenen :
 bij u thuis : een val, een brandwonde …
  tijdens uw vrije tijd en vakanties : fietsen, skiën, knutselen …
  bij het beoefenen van alle sporten, zelfs risicosporten : 

duiken, rafting, parachutespringen …
  in het kader van uitzonderlijke gebeurtenissen : storm, 

overstroming, oproer …


