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Euromex vernieuwt! 

20 november 2020 
 

   

 

Beste makelaar, 

 

Maandag las je dat Euromex haar aanbod rechtsbijstand privéleven vernieuwde. 

We lanceerden een nieuwe 360° concept samen met een nieuwe 360° productlijn Privéleven.  

 

Er was de afgelopen dagen veel interesse voor onze webinars. Heb je de webinars gemist? Er is 

er nog één op 25/11. Klik hier om in te schrijven. En ook je accountmanager staat klaar om 

toelichting te geven. 

 

Kort en bondig over onze nieuwe producten privéleven: 
    

 

     

 

Gespecialiseerde rechtsbijstand en 360° bescherming van de hoogste 

kwaliteit aan lage premies.  

 

   

 

     

 

Wat is 360° bescherming? 

Euromex is een gespecialiseerde rechtsbijstandsverzekeraar. Samen met jou beschermen wij 

de klant tegen juridische conflicten, dankzij onze totaaloplossingen rechtsbijstand.  

 

Al zijn je klanten zelf voorzichtig, je kan nooit uitsluiten dat anderen hen schade berokkenen of 

hun rechten miskennen. We nemen allemaal elke dag deel aan het maatschappelijke leven. 

We leven, wonen en werken. We verplaatsen ons elke dag opnieuw. We kopen of huren een 

https://euromex.webinargeek.com/priveleven2020


plek waar we thuis zijn maar waar we nu ook meer dan vroeger telewerken. Het is niet altijd 

duidelijk waar het ene begint en het ander eindigt. 

 

Een grens trekken is moeilijk. Euromex wil verzekerden daarom een transparante, voordelige 

en sterke totaaloplossing rechtsbijstand aanbieden voor: 
    

 

 

 het privéleven 

 alle facetten van mobiliteit 

 de woning 

Dat is voor ons 360° bijstand verlenen. 

 

Euromex introduceert dit concept in een vernieuwde 

productlijn Privéleven 360° vanaf 16/11/2020. Vanaf dan 

verzekeren we standaard alvast één eigen motorrijtuig van de 

klant (te vermelden op het polisblad). Wie geen motorrijtuig 

verzekert, geniet van een korting van € 60 op de premie. 
 

 

   

 

  

 

Onze 4 nieuwe formules 

We kozen voor een eenvoudige en logische productopbouw. 

 

Hoe meer bescherming klanten willen, hoe meer bijkomende waarborgen ze genieten.  

De waarborgen zelf zijn inhoudelijk over alle 4 producten gelijk. 

Als er een drempel van toepassing is, bedraagt deze slechts € 350. 

 

Je moet je dus geen zorgen maken over verschillen in waarborgsommen, drempels, 

wachttijden of territorialiteit. De nieuwe formules zijn optimaal samengesteld om te 

beantwoorden aan de behoeften van je klanten. Om dezelfde reden bieden we de polis 

Privéleven Op maat niet langer aan. 

 

Zodra je de behoefte van je klant kent, kan je eenvoudigweg de bijpassende formule 

aanbieden. Zo kan jij je in je adviesgesprek concentreren op de klant en maken we het 

adviesgesprek makkelijker.  
    

 

Privéleven 

“Biedt je klant een geoptimaliseerde bescherming rechtsbijstand”. 

 

Een selectie van onmisbare waarborgen voor elke klant. Onze gekende polis Privéleven, maar 

dan verbeterd en aan dezelfde premie van € 132 (inclusief 1 eigen motorrijtuig). 

 



Met verhoogde waarborggrenzen tot wel € 200.000. 

Kinderen die de gezinswoning verlaten, blijven tot 12 maanden verzekerd.  

We verzekeren standaard geschillen met een verzekeraar 10-jarige aansprakelijkheid 

(ver)bouwen.  
    

 

Privéleven Contracten 

“Biedt je klant een geoptimaliseerde bescherming rechtsbijstand aangevuld met een 

bescherming bij contractuele geschillen”.  

 

Heeft je klant een contractueel of buitencontractueel geschil? Is het contractueel geschil wel 

verzekerd? Onnodig je nog langer deze vraag te stellen. 

 

Dankzij onze formule Privéleven Contracten geniet je klant een bescherming zonder 

verrassingen aan een voordelige premie van € 212 (inclusief 1 eigen motorrijtuig).  

 

Dezelfde waarborgen en verbeteringen als onze polis Privéleven, maar dan aangevuld met een 

waarborg voor contractuele geschillen tot € 30.000. 
    

 

Privéleven Extra 

“Biedt je klant een zeer uitgebreide bescherming rechtsbijstand en komt in aanmerking voor 

een fiscaal voordeel”. 

 

De uitgebreide bescherming rechtsbijstand van de ‘Wet Geens’ maar met extra verbeteringen. 

Voor een aantrekkelijke en scherpe jaarpremie van € 350 (inclusief 1 eigen motorrijtuig van de 

klant) 360° uitgebreid verzekerd. 

 

Betere waarborggrenzen: € 200.000, € 30.000, € 15.000 en € 4.000.  

Kortere wachttijden.  

Dankzij fiscaal voordeel betaalt de klant uiteindelijk slechts € 226! 

Privéleven All-risk 

“Biedt je klant onze meest uitgebreide bescherming en komt in aanmerking voor een fiscaal 

voordeel”. 

 

Alle voordelen van de 3 voorgaande formules en fiscaal voordeel aangevuld met een “alle 

risico’s” waarborg van € 15.000 met inbegrip van sociaal recht, zakenrecht en dankzij de 

waarborg privacyrecht helemaal klaar voor de toekomst.  

 

Gemoedsrust voor de klant, alles inbegrepen voor een premie van € 540 (inclusief één eigen 

motorrijtuig van de klant). 

 

Dankzij fiscaal voordeel betaalt de klant uiteindelijk slechts € 416 !  
    

 



Opmaak van de contracten 

Je kan deze polissen sinds 16 november zelf opmaken via My Euromex. Neem zeker een kijkje 

op onze website. Daar vind je de nodige documenten en ondersteuning, zoals de Bijzondere 

voorwaarden, de IPID-fiches, verzekeringsvoorstellen, klantenbrochures en de tariefkaart.  
    

 

Wat met de bestaande polissen Privéleven?  

We sturen je volgende week een aparte nieuwsbrief om toe te lichten wat we met bestaande 

Euromex-polissen Privéleven zullen doen. 

 

We vinden dat al onze klanten van deze verbeteringen mogen genieten. Daarom zullen we de 

verbeterde basisvoorwaarden Privéleven toepassen op nieuwe schadegevallen privéleven 

aangegeven vanaf 16 november! 
    

 

Heb je nog vragen?  

Aarzel niet om je accountmanager te contacteren met vragen over deze wijzigingen. 

 

Met vriendelijke groeten,  

Pieter Vandenbussche 

CCO 
    

 

 

     

 
 
  

    

 

Generaal Lemanstraat 82-92 | B-2600 Berchem | T +32 3 451 44 00 

Rue E. Francqui 1 | B-1435 Mont-Saint-Guibert | T +32 10 80 01 50  
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https://www.euromex.be/makelaar
https://www.euromex.be/particulier/mijn-priveleven
http://twitter.com/EuromexBE
http://www.linkedin.com/company/euromex-n-v-
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