Multi-risico
brand- & diefstalverzekering

Twijfel niet langer !

Geïnteresseerd in deze verzekering of wilt u

Hebt u nog geen brand- & diefstalverzekering of familiale verzekering

bijkomende informatie ?

bij AMMA? Neem geen risico. Kies voor het beste contract op de markt
en de bescherming van AMMA, van zodra uw huidig contract vervalt.

Hoeveel kost dit alles ?
AMMA biedt zorgverleners een zeer scherp tarief. Vraag ons
vrijblijvend een gedetailleerde offerte, op maat van uw woning,
praktijkruimte of familie. Zo kan u uw voordeel zelf nagaan !

Neem nu contact op met uw adviseur :

T. 02/ 737 53 42
F. 02/ 737 53 29
consult@amma.be
Uw inkomen, uw beroepsaansprakelijkheid,
uw auto,... verdienen ook de

• AMMA werd meer dan 70 jaar geleden door de zorgverleners
zelf opgericht, om zich - samen - beter te beschermen tegen
hun beroeps- en privé-risico's. AMMA is een onderlinge verzekeringsonderneming en wordt beheerd door verzekeringsspecialisten, samen met zorgverleners uit de Raad van Bestuur.
• AMMA werkt zonder winstbejag en biedt haar verzekerde
sociëtarissen kwalitatieve contracten, aangepast aan
hun specifieke behoeften. Vandaag vertrouwen meer
dan 40.000 leden van het (para)medisch korps, evenals
honderden instellingen, ziekenhuizen en verenigingen
op de bescherming en ervaring van AMMA.
• Als Belgische onafhankelijke en financieel sterke organisatie
geeft AMMA meer vorm aan een wereldwijd netwerk
dat de belangen van meer dan 1 miljoen zorgverleners
verdedigt.
• Of u nu in direct contact staat met AMMA, of via een
geselecteerde professionele makelaar, de medewerkers
van AMMA stellen alles in het werk om uw familie, uw
activiteiten en uw patrimonium veilig te stellen en om u
dagelijks een optimale service te verlenen.

Daarom bent u bij AMMA steeds goed
verzekerd!
Voor meer informatie over de brand& diefstalverzekering van AMMA, surf
naar www.amma.be/brand

bescherming van AMMA !
Ontdek onze vele andere verzekeringen op
www.amma.be

info@amma.be
www.amma.be
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Verzekerd bij uw collega zorgverleners!

De complete bescherming
van mijn woning of praktijkruimte

Waarom een brand- & diefstalverzekering ?

Als eigenaar of huurder van een woning of praktijkruimte mag u er
niet aan denken dat uw droom en uw herinneringen plots in rook
opgaan. Of dat uw levenswerk beschadigd wordt door water, een
vallende boom, kortsluiting,...
Bovendien hebt u als zorgverlener wellicht waardevol professioneel
materiaal in uw woning (b.v. medisch archief,...) of praktijkruimte
(instrumenten,...).

Uiterst complete basiswaarborgen

Uiteraard biedt AMMA u de gebruikelijke waarborgen, zoals:
• Brand & aanverwante gevaren
• Glasbraak
• Elektrische risico’s 			
• Stookolieschade
• Storm, hagel, sneeuw- & ijsdruk
• Rechtsbijstand
• Waterschade
• Burgerlijke aansprakelijkheid gebouw
• “Aanraking” door b.v. vallende bomen of masten

Met de multi-risico brand- & diefstalverzekering van AMMA hoeft u
zich geen zorgen meer te maken over de bescherming van uw
privé- of professionele bezittingen.

Maar AMMA gaat nog verder en verzekert bijvoorbeeld ook:
• Afsluitingen & omheiningen (zelfs beplanting) van uw woning of
praktijkruimte.
• Schade aan houten of metalen tuinmeubelen door storm, hagel,
sneeuw of ijs.
• Herstelling van elektrische leidingen of waterleidingen, die schade
veroorzaakten (incl. opzoekingskosten).
• Vandalisme (ook graffiti).
Dankzij het gebruiksvriendelijke “evaluatierooster” zijn uw bezittingen
aan de juiste waarde verzekerd en wordt de evenredigheidsregel
niet toegepast. Dit wil zeggen dat u uw bezittingen, na een
schadegeval, altijd in oorspronkelijke staat kan herstellen of

AMMA biedt u één van de meest complete brand- &
diefstalverzekeringen op de Belgische markt, met bovendien speciale
waarborgen op maat van de zorgverlener. Op maat van u dus !

Bijstand na schade

Hebt u geen goede brand- & diefstalverzekering, dan moet u zelf
alle herstellingen of de wederopbouw bekostigen.

Méér dan alleen bescherming bij brand

De moderne brandverzekering beschermt uw woning of
praktijkruimte niet alleen in geval van brand. Het is een multirisicoverzekering die tussenkomt in tal van andere situaties,
waarbij uw patrimonium schade heeft geleden. B.v. ontploffing,
blikseminslag, elektrische risico’s, storm, waterschade, glasbraak,...

Onze verzekering komt niet alleen tussen bij tal van risico’s, maar
biedt u ook vele troeven op het vlak van verzekerde waarden en
schadevergoedingen.
U merkt het: de brand- & diefstalverzekering van AMMA is niet de
eerste de beste verzekering !

heropbouwen.

U geniet ook via AMMA gratis bijstand na schade, en dit 24u/24,
7 dagen op 7. Zo kan u b.v. beroep doen op:
• Een loodgieter bij waterschade.
• Een slotenmaker bij verlies of diefstal van sleutels.
• Een oppas voor uw kinderen, naar aanleiding van een
schadegeval.
• ...

Natuurrampen
De dekking “natuurrampen” is een wettelijke verzekering, die vervat
moet zitten in de brand- & diefstalverzekering. De verzekeraar
komt tussen bij overstroming, overlopen van openbare riolen,
aardbeving en -verschuiving.

Speciale waarborgen voor
zorgverleners

AMMA zou natuurlijk AMMA niet zijn, mocht zij niet gedacht hebben
aan uw specifieke behoeften als zorgverlener. Zo verzekert de
brand- & diefstalverzekering van AMMA gratis en automatisch:
• Wedersamenstelling van beschadigde of verloren medische
gegevens (boeken, archief, digitale gegevens).
• Geneesmiddelen in een koelinstallatie.
• Uw PC in gebruik voor beroepsdoeleinden.
• Bedragen... tot 3.000 €.
• De lichtreclame aan de gevel van uw praktijkruimte.

Diefstal en andere keuzewaarborgen

Tot slot is het ondenkbaar dat u uw kostbare bezittingen, zowel
privé als professioneel, niet zou beschermen tegen diefstal.
Hebt u een eigen praktijkruimte, dan hebt u aan het eind van de
dag heel wat geld in uw bezit. Dieven weten dit jammer
genoeg ook en hebben het vaak gemunt op zorgverleners.
Wanneer u de waarborg diefstal hebt afgesloten en u wordt het
slachtoffer van diefstal met agressie, dan vergoedt AMMA uw
“waarden” tot maar liefst 7.000 €.
Verder kan u bij AMMA ook kiezen voor de dekkingen:
• Onrechtstreekse verliezen: uw kleine kosten bij een schadegeval
(b.v. telefoonkosten,...) worden ook vergoed.
• Bedrijfsschade: vergoeding bij onderbreking beroepsactiviteiten
door een schadegeval.

Bescherming van uw dierbaren

Tijdens een wandeling of een fietstocht bent u verstrooid en veroorzaakt u een ongeval, uw hond bijt een voorbijganger, u of uw
kind laat de camera van uw vrienden vallen,...
Kleine voorvallen, met grote gevolgen... De verzekering burgerlijke
aansprakelijkheid privé-leven (“familiale”) beschermt alle
gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen, voor “schade aan
derden”. In alle situaties.

