actie

FIDEA ASSISTANCE
FIDEA FIETSBIJSTAND
<<perso cliënt>>
<<perso cliënt>>
<<perso cliënt>>

Antwerpen, postdatum

Betreft: <<automerk>> <<nummerplaat>> met polisnummer BA Motorrijtuigen <<polisnummer personenwagen>>

Teken nu online in op de waarborg Fidea Assistance of Fidea Fietsbijstand
en u bent onmiddellijk verzekerd. En dit gratis tot <<xx/xx/xxxx>>.
Beste cliënt,
Een citytrip, de zomervakantie, op wintersport, … Elk jaar trekken honderdduizenden landgenoten er meermaals op
uit, dichtbij of verder weg. De meesten hebben wel een bijstandsverzekering op zak, maar deze bieden niet allemaal
dezelfde waarborgen. Het is een goede zaak om dit voor vertrek te checken.
En zelfs al bent u geen wereldreiziger, ook wanneer u in België onderweg bent, kan een bijstandsverzekering heel
nuttig zijn. Fidea biedt twee verschillende formules aan voor u en uw gezin: Fidea Assistance en Fidea Fietsbijstand.

Bespaar u heel wat kopzorgen met Fidea Assistance
Fidea Assistance is een formule, met bijstand voor personen en voor het verzekerde voertuig, in
België en in het buitenland. Inclusief pechverhelping én bovendien krijgt u een vervangwagen na ongeval, diefstal
of pech. Deze bijstand bieden we u aan voor € 102 per jaar.

Een lekke band? Bel Fidea Fietsbijstand!
Stapt u regelmatig op uw fiets of brommer? Dan is de Fidea Fietsbijstand wellicht iets voor u. Elke (elektrische) fiets,
bromfiets en scooter (max. 49cc) van uw inwonende gezinsleden is gedekt. Zelfs een door u gehuurde fiets!
Breekt tijdens een fietstochtje uw ketting of krijgt u een lekke band? Werd uw fiets gestolen? Eén telefoontje naar
03/253 68 64 en er is hulp onderweg. Dit voor € 80,66 per jaar.

Fidea nv, met maatschappelijke zetel in België aan de Van Eycklei 14, 2018 Antwerpen.
btw BE 0406.006.069. RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer NBB 0033. IBAN: BE15 7332 4832 0030 BIC: KREDBEBB

Teken nu in en u bent meteen verzekerd, en dit GRATIS
tot <<xx/xx/xxxx>>.
Hebt u interesse in één of beide van deze bijstandsverzekeringen? Dan kunt u nu online intekenen via
www.fidea.be/actie-bijstand. Met onderstaande gegevens logt u in.
Eenmaal ingetekend, bent u onmiddellijk verzekerd, en dit GRATIS tot <<xx/xx/xxx>>.

Praktisch:
1. Surf naar: www.fidea.be/actie-bijstand
2. Log in met:
- Cliëntennummer: “client_number”
- Polisnummer: “Contract_ID”
3. Ontdek via enkele vragen welk aanbod bij u past.
4. Sluit de Fidea Assistance en/of Fidea Fietsbijstand af.
5. U kunt met een gerust hart de weg op, want u bent meteen verzekerd.
Let op: dit aanbod is slechts twee weken geldig. Daarna kunt u niet meer online
intekenen en vervalt ook het voordeel van de gratis dekking tot aan de hoofdvervaldag van
uw polis BA motorrijtuigen.
Bij deze brief vindt u twee brochures met meer info over de producten.
Wenst u meer info over het aanbod, de producten of de algemene voorwaarden?
U vindt alle info op www.fidea.be/actie-bijstand.

Uiteraard kunt u ook rechtstreeks via mijn kantoor deze bijstandswaarborgen afsluiten. De gratis periode van
dekking is enkel van toepassing wanneer u online intekent!
Hebt u al een fiets- of een autobijstand? Kom ook dan gerust langs. We bekijken samen of de waarborgen overeenkomen met uw verwachtingen en behoeften. Ik werk voor u graag een offerte op maat uit.

Met vriendelijke groeten,
<<perso
<<perso
<<perso
<<perso

makelaar>>
makelaar>>
makelaar>>
makelaar>>

