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Betaal jij je graag blauw?
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Betaal jij je graag blauw?
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Beste meneer NAAM,

Beste meneer VAN RAEMDONCK,

Een ongeluk zit in een kleine hoek. Je zoontje knalt zijn bal door het venster van de buurman. Je
winkelwagen rolt tegen een auto. Of erger, je hond veroorzaakt een verkeersongeval.

Een ongeluk zit in een kleine hoek. Je zoontje knalt zijn bal door het venster van de buurman. Je
winkelwagen rolt tegen een auto. Of erger, je hond veroorzaakt een verkeersongeval.

Wie betaalt de schade? Jij!

Wie betaalt de schade? Jij!

Veroorzaakt jouw familie schade? Dan betaal jij alles, tenzij … je een familiale verzekering hebt.
Die dekt de meeste materiële en lichamelijke schade die jij, je gezin of je huisdier veroorzaakt
aan anderen. En nee, ze is niet wettelijk verplicht, maar zéker geen overbodige luxe. Want de
schadekosten lopen vaak op tot duizenden euro’s. Terwijl een verzekering nog geen 75 euro kost.

Veroorzaakt jouw familie schade? Dan betaal jij alles, tenzij … je een familiale verzekering hebt.
Die dekt de meeste materiële en lichamelijke schade die jij, je gezin of je huisdier veroorzaakt
aan anderen. En nee, ze is niet wettelijk verplicht, maar zéker geen overbodige luxe. Want de
schadekosten lopen vaak op tot duizenden euro’s. Terwijl een verzekering nog geen 75 euro kost.

Bij Corona Direct streven we naar jouw totale gemoedsrust. Daarom checkte ik even je
verzekeringsdossier: blijkbaar heb je nog geen familiale verzekering bij Corona Direct. En dat baart
me zorgen, want een ongeluk is snel gebeurd.

Bij Corona Direct streven we naar jouw totale gemoedsrust. Daarom checkte ik even je
verzekeringsdossier: blijkbaar heb je nog geen familiale verzekering bij Corona Direct. En dat baart
me zorgen, want een ongeluk is snel gebeurd.

Kleine jaarpremie = totale gemoedsrust

Kleine jaarpremie = totale gemoedsrust

Ik stel jou een familiale verzekering voor. Die kost je per jaar veel, véél minder dan een enkel
schadegeval:

Ik stel jou een familiale verzekering voor. Die kost je per jaar veel, véél minder dan een enkel
schadegeval:






maar 74,5 euro voor gezinnen
maar 63,3 euro voor alleenstaanden of gezinnen ouder dan 60

En zorgt zo voor véél gemoedsrust: je bent – overal ter wereld – volledig verzekerd:







tot 5 miljoen voor materiële schade
tot 25 miljoen voor lichamelijke schade
inclusief rechtsbijstand
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En zorgt zo voor véél gemoedsrust: je bent – overal ter wereld – volledig verzekerd:







tot 5 miljoen voor materiële schade
tot 25 miljoen voor lichamelijke schade
inclusief rechtsbijstand

Bekijk jouw persoonlijke prijsvoorstel in bijlage. Dan weet je precies wat verzekerd is en wat
níét.

Bekijk jouw persoonlijke prijsvoorstel in bijlage. Dan weet je precies wat verzekerd is en wat
níét.

Zo wil je verzekerd zijn.

Zo wil je verzekerd zijn.

En heb je al een familiale verzekering bij een andere verzekeraar? Vergelijk zijn jaarpremie zeker
met de onze, die meestal voordeliger is.

En heb je al een familiale verzekering bij een andere verzekeraar? Vergelijk zijn jaarpremie zeker
met de onze, die meestal voordeliger is.

Overtuigd?

Overtuigd?

Ga je akkoord met mijn voorstel? Vul dan de ontbrekende gegevens in, onderteken het
verzekeringsvoorstel voor akkoord en stuur het terug in de bijgevoegde envelop. Duid zeker aan of
je de verzekering aanvraagt voor een gezin of een alleenstaande.

Ga je akkoord met mijn voorstel? Vul dan de ontbrekende gegevens in, onderteken het
verzekeringsvoorstel voor akkoord en stuur het terug in de bijgevoegde envelop. Duid zeker aan of
je de verzekering aanvraagt voor een gezin of een alleenstaande.

Vragen?

Vragen?

Twijfel je of je een familiale verzekering nodig hebt? Is het toch niet duidelijk wat wel en niet
verzekerd is? Of heb je nog andere vragen? Neem dan gerust contact met ons op:

Twijfel je of je een familiale verzekering nodig hebt? Is het toch niet duidelijk wat wel en niet
verzekerd is? Of heb je nog andere vragen? Neem dan gerust contact met ons op:







Bel naar onze klantendienst op 02 244 23 23. Dan krijg je onmiddellijk antwoord op al je
vragen.
Stuur een e-mail via www.coronadirect.be. Dan krijg je antwoord binnen één werkdag.







Bel naar onze klantendienst op 02 244 23 23. Dan krijg je onmiddellijk antwoord op al je
vragen.
Stuur een e-mail via www.coronadirect.be. Dan krijg je antwoord binnen één werkdag.

Met vriendelijke groeten,

Met vriendelijke groeten,

Philippe Neyt

Philippe Neyt

Directeur klantendienst

Directeur klantendienst

PS Vraag vandaag nog jouw familiale verzekering van Corona Direct aan: stuur ons het
ondertekende prijsvoorstel.

PS Vraag vandaag nog jouw familiale verzekering van Corona Direct aan: stuur ons het
ondertekende prijsvoorstel.
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