
Voor uw al bestaande contracten :

Hier volgt een kort overzicht van de belangrijkste voordelen 
De kortingen zijn combineerbaar met de nationale promoties

De voordelen worden eveneens toegekend aan uw partner en inwonende kinderen

Maandelijkse premiebetalingen zonder kosten in Auto en/of Brand

• Heeft u 2 verzekeringen Auto en/of Brand bij Ethias ?*
Dan kan u genieten van gratis maandelijkse premiebetalingen voor uw Auto- en/of Brandverzekering.

Ethias Legifoon : Gratis telefonisch juridisch advies

Iedere (personeels) lid met minstens 2 particuliere Ethias verzekeringen, waarvan tenminste een brand- of 
autoverzekering, kan genieten van deze dienstverlening. En dit tot 3 maal per jaar.
• Advies op juridische vragen binnen volgende domeinen : geschillen m.b.t. uw wagen, een aankoop,

consumentenrecht, contractenrecht, huurgeschillen, burenhinder.
Ethias Legifoon kan u iedere  werkdag tijdens de kantooruren contacteren op 011 28 29 74

Woningverzekering 
Huurdersverzekering

• Korting van 10% op de eerste jaarpremie
(voor een nog niet verzekerd risico bij Ethias)

Ethias Bike & More
• Korting van 10% op de eerste jaarpremie

(voor een nog niet verzekerd risico bij Ethias)

Autoverzekering

• Korting van 10% op de eerste jaarpremie
(voor een nog niet verzekerd risico bij Ethias)

• Recurrente korting van 5% op de waarborgen
brand, diefstal, glasbreuk, natuurkrachten en
aanraking met dieren. Op de waarborg stoffelijke
schade bedraagt deze recurrente korting zelfs 10%.

• Ethias Young Drivers voor bestuurders jonger dan
30 jaar : mogelijke korting tot 15% (volgens het
profiel van de klant).

Voor uw nieuwe contracten :

Voor meer inlichtingen :
• Ethias kantoor in uw buurt (www.ethias.be/kantoren)
• 011 28 28 98 (ma. – vrij.  8u-20u en zat. 8u30-12u30)
• e-mail : info@ethias.be

Voorwaarden 2020

De Autoverzekering, Brandverzekering en Ethias Bike & More (een omnium- en ongevallenverzekering) zijn jaarcontracten 
onderworpen aan het Belgisch Recht die elk jaar stilzwijgend worden verlengd, tenzij deze ten minste 3 maanden voor de 
vervaldag worden opgezegd. Iedere beslissing om deze verzekeringen te onderschrijven moet gebaseerd zijn op een uitgebreid 
onderzoek van de algemene voorwaarden en de productfiche op ethias.be. In geval van klacht, kan u zich wenden tot Ethias, 
Prins-Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt, fax 011 85 61 10, klachtenbeheer@ethias.be. Indien u geen voldoening krijgt, kan u zich 
wenden tot de Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman.as), de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel, fax 02 547 59 75.
* de gratis maandelijkse premiebetaling is geldig voor de autoverzekeringen waarvoor het Ethias bonus malussysteem van toepassing is.
Ethias NV, rue des Croisiers 24 te 4000 Luik, is een verzekeringsmaatschappij toegelaten in België onder het nr. 0196 en onderworpen aan het Belgisch Recht. 
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Vergeet niet te melden uw voordeelcode :

INSP PWV

BELANGRIJK

Als lid van Merito.Club geniet u uitzonderlijke voordelen bij Ethias ! 


