
FLASH Ethias voor de leden van Merito.Club !   

De verzekeringen Auto, Assistance en Brand zijn jaarcontracten onderworpen aan het Belgisch recht die elk jaar 
stilzwijgend verlengd worden, tenzij ze ten minste 3 maanden voor de vervaldatum van het contract opgezegd worden. 
Elke beslissing om deze verzekeringen af te sluiten moet gebaseerd zijn op een grondig onderzoek van de algemene 
voorwaarden en informatiefiches die gratis beschikbaar zijn in onze kantoren of op ethias.be. Bij een klacht kunt u zich 
wenden tot Ethias, Prins-Bisschopssingel 73 in 3500 Hasselt - Fax 011 28 20 10, e-mail: klachtenbeheer@ethias.be. 
Als u langs deze weg geen oplossing vindt, kunt u contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen (www.
ombudsman.as), de Meeûssquare 35 in 1000 Brussel - Fax 02 547 49 75.

UITZONDERLIJKE VOORWAARDEN voor iedere nieuwe Autoverzekering 
bij Ethias van 20/11/2020 tot en met 25/02/2021. 

 
VERLENGING VAN DE PROMOTIE voor iedere nieuwe Brandverzekering 

of verzekering Assistance tot en met 31/12/2020. 

Vermeld zeker uw voordeelcode: 

EXTRA 
Als leden van Merito.Club: 

 
Deze voordelen zijn eveneens van toepassing voor uw gezinsleden die op eigen naam een 

nieuwe verzekering onderschrijven!

• Afspraak in het Ethias-kantoor van uw keuze  
 (adressen en openingsuren vindt u op www.ethias.be/kantoren)

• Bel ons op het nummer 011 28 28 98 
 (van maandag tot vrijdag van 8 u. tot 20 u. en op zaterdag van 8.30 u. tot 12.30 u.)

• Stuur een e-mail naar ambtenaren.offerte@ethias.be

Vraag een vrijblijvende prijsofferte:

INSP PWV

MOBILITY
Autoverzekering1

 ✔ - tot 30% op de BA 

 ✔ - tot 35% op alle omniumformules

Assistance2

 ✔ - 30€ op de Ethias Assistance Car & Family  

 ✔ - 20€ op de Ethias Assistance Car & Family Plus en de Ethias Assistance Family

BRAND
Woning- en Huurdersverzekering

 ✔ -25% op alle waarborgen3



1De kortingen van 30% op de Burgerlijke Aansprakelijkheid en van 35% op alle omniumformules zijn van toepassing op de eerste jaarpremie in geval van een nieuw contract. Dit tarief is 
uitsluitend voorbehouden aan leden van Merito.Club die op hun eigen naam of op naam van een gezinslid een nieuwe autoverzekering willen afsluiten. Deze kortingen bestaan enerzijds uit een 
korting van 20% op de Burgerlijke Aansprakelijkheid en van 25% op alle omniumformules (geldig op alle offertes door particulieren aangevraagd tussen 20/11/2020 en 25/02/2021 inbegrepen) 
in geval van een nieuw contract of van vervanging van een voertuig, en anderzijds uit een korting van 10% uitsluitend voorbehouden aan leden van Merito.Club die op hun eigen naam of op naam 
van een gezinslid een nieuwe autoverzekering willen afsluiten. Contractaanvragen op www.ethias.be zijn uitgesloten van dit aanbod.

2De kortingen van 30€ op de Ethias Assistance Car & Family en van 20€ op de Ethias Assistance Car & Family Plus en de Ethias Assistance Family gelden alleen voor de eerste jaarpremie als het 
contract tussen 06/10/2020 en 31/12/2020 afgesloten is en de autoverzekering niet bij Ethias afgesloten is. Dit tarief zal van toepassing blijven zolang de autoverzekering bij Ethias afgesloten 
blijft. Contractaanvragen op www.ethias.be zijn uitgesloten van dit aanbod.

3De korting van 25% op onze brandverzekeringen geldt voor de eerste jaarpremie in geval van een nieuw contract. 
Dit tarief is uitsluitend voorbehouden aan leden van Merito.Club die op hun eigen naam of op naam van een gezinslid een nieuwe brandverzekering willen afsluiten. Deze korting bestaat 
enerzijds uit een korting van 15% die geldig is van 06/10/2020 tot en met 31/12/2020 op alle waarborgen van de woning- en huurdersverzekering voor ieder nieuw contract (onroerend goed 
in overstromingsgebied is uitgesloten van dit aanbod), en anderzijds uit een korting van 10% uitsluitend voorbehouden aan leden van Merito.Club die op hun eigen naam of op naam van een 
gezinslid een nieuwe brandverzekering willen afsluiten. Contractaanvragen op www.ethias.be zijn uitgesloten van dit aanbod.
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