Ommekeer voor mensen met diabetes
Hebt u diabetes type 1 of 2? Dan krijgt u een berg administratie op uw bord
wanneer u een verzekering afsluit. Sommige maatschappijen vragen u
zelfs een verhoogde premie of beperken uw polis. Ommezwaai! De
ZAO-verzekering voor mensen met diabetes doet precies het omgekeerde.
U laat de formaliteiten voor uw rijbewijs aan ons over, krijgt 10 procent
korting op uw bestaande premie en geniet tal van andere voordelen.

D I A B E T I C I

Voordelig tarief
U krijgt 10 procent korting op uw bestaande totale premie
(auto-, brand- en familiale polis).
Houvast
ZAO verlicht uw administratieve verplichtingen voor uw
rijbewijs: we brengen de verzekeraar op de hoogte en
herinneren u eraan wanneer uw rijbewijs bijna vervalt. Een
administratieve zorg minder!
Advies
U klopt met al uw vragen aan bij uw vaste
ZAO-medewerker. Hij staat u ook bij met raad en daad
voor uw pensioendossier en risicobeheer.
Motivatie
Een gezonde levensstijl wordt beloond. Met een
BOB-waarborg, gratis premiesplitsing,… En een hypervoordelige schuldsaldoverzekering.

Diabetes

Sluit nu uw verzekering af
Is deze verzekering iets voor u?
Twijfel dan niet om contact op te nemen met het team diabetes van ZAO.
STEFANIE DE COSTER

+32 (0)3 491 01 30

+ 32 (0)3 491 01 30

verzekeringen@zao.be

verzekeringen@zao.be

www.zao.be

Gezond verzekerd
Ons doel? Een gezonde levensstijl
aanmoedigen. Daarom hangen aan
dit aanbod enkele afspraken vast.
We werken nauw samen met de
Diabetes Liga en ZUCSU.

ZAO ASSISTANCE BIJSTAND

Zilver

Goud

Platina

ASSISTANCE VOERTUIGEN
Eerste voertuig
Tweede voertuig gratis
Caravan of aanhangwagen

Check de voorwaarden op
www.zao.be.

Territorialiteit

België/Europa

Bijstand vanaf de woonplaats
Pechverhelping en sleepdienst

Diabetes Liga: uw infopunt
Omdat uw gezondheid voorop
staat, werken we samen met de
Diabetes Liga. Als u dat wenst,
verbinden we u onmiddellijk met de
infolijn. Meer info? Snel naar
diabetes.be.

Repatriëring van het voertuig
Vervangwagen (Belgie: 5d. - buitenland 30d.)

Cat. D - 10 dagen

Verzekering kapitaal reisongevallen

€12.500

ASSISTANCE PERSONEN
Territorialiteit
Medische kosten in het buitenland

Wereldwijd
€125.000

Medische opvolging in België

ZUCSU-app: uw
gezondheidsgids

Repatriëringskosten

Sluit u deze verzekering af? Dan
krijgt u gratis toegang tot de
ZUCSU-applicatie. Deze handige
gids zet restaurants in de kijker die
rekening houden met het aantal
koolhydraten. Meer info? Snel naar
zucsu.com.

Ski-garanties

Opsporings- en reddingskosten

onbeperkt
€6.250
onbeperkt

€3.750

€6.250

€15.000

stabiel 2m voor vertrek

stabiel 1m voor vertrek

gedekt

Per persoon op dezelfde domicilie

€2.000

€5.000

Per schadegeval

€10.000

€20.000

stabiel 1m voor vertrek

gedekt

Home assistance
Voorafgaande ziekte diabetes gedekt
ANNULATIE DEKKING

Voorafgaande ziekte diabetes gedekt

Maatwerk in het kwadraat

Catastrofe dekking (natuurrampen, terrorisme)

ZAO is een onafhankelijke makelaar
die maatwerk naar een nieuw
niveau tilt. We ontdekken welke
specifieke risico’s onze klanten
lopen. En presenteren u de beste
oplossing. Een verzekering voor
mensen met diabetes? Die vindt u
nergens anders.

Bij ziekte, ongeval, overlijden
Bij herexamen, ontslag, scheiding,...
Gepland event

€500

VERZEKERING BAGAGE

€2.000

€2.500

COMPENSATIEREIS

€2.000

€4.000

€294/jaar

€425/jaar

Premie per gezin

€126/jaar

