Actievoorwaarden Batibouw 2019
Brandverzekeringen
Je krijgt bij Argenta een tijdelijke korting van 20 % bij het afsluiten van een nieuwe polis Verzekerd
Wonen en Verzekerd Wonen+. Dit zijn de voorwaarden die aan de actie verbonden zijn:








De nieuwe polis Verzekerd Wonen of Verzekerd Wonen+ is afgesloten in de periode van
18/02/2019 tot en met 30.04.2019 en moet ten laatste op 09.11.2019 ingaan.
De korting van 20 % is geldig tijdens het eerste verzekeringsjaar.
De korting is geldig op de bruto premie voor de waarborgen Gebouw, Inhoud, Diefstal en
Rechtsbijstand Verzekerd Wonen.
De korting wordt toegepast op de waarborgen waarvoor de klant bij aanvang van de polis
heeft gekozen.
Deze korting is niet geldig voor de waarborg Familiale en Rechtsbijstand Familiale.
Deze korting is niet geldig voor waarborgen die later toegevoegd worden.
Niet cumuleerbaar met andere acties.

Belangrijke informatie
De polissen Verzekerd Wonen en Verzekerd Wonen+ zijn verzekeringen naar Belgisch recht,
aangeboden door Argenta Assuranties nv. Het informatiedocument over deze
verzekeringsproducten kan je raadplegen op argenta.be of bij je kantoorhouder.
Deze pagina bevat algemene informatie over een verzekeringsproduct van Argenta Assuranties nv.
Hiervoor gelden uitsluitingen, beperkingen, vrijstellingen en voorwaarden. De volledige inhoud vind
je terug in uw contractvoorwaarden. Lees het verzekeringsvoorstel en de contractvoorwaarden
aandachtig door voordat je intekent.
Als je klachten hebt, kun je die met je Argenta-kantoorhouder bespreken. Je kunt ook terecht bij
Argenta Assuranties nv, Klachtenbeheer, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen, tel 03 285 56 45, fax 03
285 55 28, klachtenbeheer@argenta.be.
Vind je dat Argenta Assuranties nv jouw klacht niet of onvoldoende heeft beantwoord? Dan kun je je
richten tot de Ombudsman Verzekeringen, De Meeûssquare 35,1000 Brussel, tel. 02 547 58 71, fax
02 547 59 75, info@ombudsman.as, www.ombudsman.be of tot een van de geschillenorganen
vermeld op http://ec.europa.eu/odr/. Je behoudt uiteraard het recht om een gerechtelijke
procedure in te leiden.
De informatie op deze pagina is gebaseerd op de juridische en fiscale situatie in België op 1 februari
2019.

