Driesassur
Driesassur is een leidinggevende verzekeringsmakelaar gespecialiseerd in verschillende op
maat gemaakte verzekeringspolissen.
Het hoofdkantoor is al sinds 1949 gevestigd te
Antwerpen. Wij hebben verschillende kantoren
wereldwijd (o.a. in Dubai, New York, Mumbai,
Hong Kong en in Johannesburg. Bovendien zijn
er vertegenwoordigers in Tokyo en Bangkok.
Daardoor kunnen wij talrijke oplossingen bieden,
zowel voor u als privé-persoon als voor uw bedrijf.
Onze filosofie omtrent betrouwbaarheid,
klantenrelaties, evaluatie en analyse is nog steeds
het doel dat we nastreven en dit reeds voor de
derde generatie.

Ons team
Als dienstverlenend bedrijf kunnen wij slechts zo
goed zijn als het team dat er werkt. Driesassur is trots
op zijn teamleden en de passie waarmee zij u verder
helpen met integriteit, hard werken, toewijding,
loyaliteit en met een hoge mate van professionaliteit.
Bij Driesassur gaat het niet om het invullen van
een plaats of het inhuren van een persoon. Wij
omarmen een persoonlijkheid. Medewerkers die
zich inzetten voor hun werk, zullen daardoor uw
verwachtingen overtreffen.
Als onafhankelijk erkend verzekeringsmakelaar
staan wij graag tot uw dienst en kunnen wij u
volgende verzekeringen aanbieden :
AANSPRAKELIJKHEID
• Beroepsaansprakelijkheid
• Burgerlijke aansprakelijkheid
• Objectieve aansprakelijkheid

PATRIMONIUM
• Alle bouwplaatsrisico’s
• Alle risico’s electronica
• Bedrijfsschade
• Brand en aanverwante gevaren
• Machinebreuk
• Motorrijtuigen
PERSONEELS- EN
PERSOONSVERZEKERINGEN
• Arbeidsongevallen (ook huispersoneel)
• Gewaarborgd inkomen
• Groepsverzekering
• Home Assistance
• Hospitalisatie
• Lange termijnsparen
• Overlijdensverzekering
• Persoonlijke ongevallen
• Pensioensparen
• Plan tandzorgen
• Reisverzekering (bijstand en bagage)
• Schuldsaldoverzekering
• Tak23 (levensverzekering gekoppeld
aan beleggingsfondsen)
• VAPZ (vrij aanvullend pensioen
voor zelfstandigen)
• Verkeerspolis
OVERIGE VERZEKERINGEN
• Evenementen, tentoonstellingen, beurzen
• Galerijen en artiesten
• Helicopter/vliegtuigen
• Ontvoerings-en losgeldverzekering
(Kidnap & Ransom)
• Kunstverzekering (al dan niet inclusief juwelen)
• Paarden
• (Plezier)vaartuigen
• Rechtsbijstand
• Verhuizingen (en inboedel)
• Algemeen transport
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Uiteraard staan wij graag tot uw beschikking voor
al uw vragen en/of op- en aanmerkingen.

De identificatiesleutel van onze onderneming is
KBO nr 0404.466.739.
Wij zijn ingeschreven als verzekeringsmakelaar
onder het nummer 22919A in het register van de
tussenpersonen, bijgehouden door de FSMA,
Congresstraat 12-14, 1000 Brussel.

Eventuele klachten kunnen ook ingediend worden
bij de Ombudsdienst Verzekeringen VZW in
1000 Brussel, de Meeûssquare 35 - of op het
telefoonnummer 02/547.58.71 of faxnummer
02/547.59.75
info@ombudsdienst.as - www.ombudsman.as

U kan onze gegevens ook terugvinden op de
website van de FSMA op www.fsma.be

Belangrijke algemene info

Wij helpen u graag verder op het kantoor tijdens
volgende openingsuren :
Maandag tot en met vrijdag :
van 8u30-12u00 en van 13u30-16u45
Zaterdag, zondag en feestdagen : gesloten

Zoals in de wetgeving is voorzien, heeft
Driesassur een beleid opgesteld voor het beheren
van mogelijke belangenconflicten.
Graag verwijzen wij hiervoor naar onze website
http://www.driesassur.com/conflictofinterests.html#nl.
Deze informatie is bovendien verkrijgbaar op ons
kantoor, per email of per post.

Buiten de kantooruren kan u uiteraard een afspraak
maken met een van onze dossierbeheerders.
Indien gewenst kunnen wij ook bij u langs komen.
U kan ons contacteren op :
• Algemeen email adres : info@driesassur.com
• Telefoonnummer : 03/231.46.60
• Faxnummer : 03/231.07.20

Wij willen onze klanten informeren dat wij voor
onze bemiddeling een vergoeding ontvangen van
de verzekeraar. Deze vergoeding maakt deel uit
van de premie die de klanten betalen en deze kan
uiteraard variëren naargelang het type verzekering.
Een bijkomende vergoeding wordt bij sommige
bijkomende taken en/of prestaties toegekend.
Meer info hieromtrent kan u bij ons op kantoor
verkrijgen.

