Vertrouwd,
verzekerd,
geregeld.

Al uw
bescherming
onder één dak.
Elk risico is voor ons
een uitdaging die niet
de uwe moet zijn.
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voor leuke dingen!

Uw verzekerings-DNA.
Een ideaal verzekeringspakket samenstellen is verre van evident.
Het begint met het in kaart brengen van uw verzekerings-DNA.
U moet weten tegen welke risico’s u zich wilt indekken en vervolgens
de beste bescherming daarvoor zoeken.
Bovendien verandert uw levensloop
voortdurend, waardoor ook uw
verzekeringsbehoefte wijzigt. Op alle
scharniermomenten in uw leven is
het de uitdaging om bij dat alles niet
verloren te lopen in het doolhof dat de
verzekeringswereld is.
Voldoende verzekerd zijn, maar toch niet
te veel betalen voor uw premies. Het is een
evenwichtsoefening waarmee iedereen
worstelt. De waarde van een polis komt
echter pas tot uiting als het verzekerde
risico zich voordoet. Op dat moment wilt
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u vooral zo goed mogelijk geholpen
worden: geen uitsluitingen waardoor
u naast een schadevergoeding grijpt,
niet nodeloos lang moeten wachten
op een schaderegeling, de schade
volledig vergoed krijgen enzovoort.
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AREGO Verzekeringen is uw adviseur
en expert in verzekeringen. Wij hebben
voor al uw verzekeringsbehoeften een
antwoord, volledig gericht op uw noden
en we regelen uw schade op een snelle
en correcte manier. Wij willen uw
partner zijn.

Kijk op aregoverzekeringen.be
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Samen sta
je sterker.
Begin 2014 besloten vier KBC
Verzekeringskantoren, nl. de kantoren
van Neerpelt, Overpelt, Peer en Lommel,
om de krachten te bundelen en werd
KBC Verzekeringen SEKURA opgericht.
Door deze samenwerking kon SEKURA beter
een antwoord bieden op de uitdagingen van de
veranderende maatschappij en volop inzetten
op een optimale dienstverlening.
Nu gaan we nog een stap verder, zorgen we
meteen voor verzekeringsoplossingen die
eenvoudig, doordacht en transparant zijn en
maken we samen met KBC de belofte van
de juiste prijsgarantie waar. Deze stap in onze
ontwikkeling om u nog sneller en beter te
kunnen ondersteunen, doen we als AREGO
Verzekeringen, een nieuwe naam die onze
ambities vertaalt en volop ondersteunt.
AREGO Verzekeringen is uw adviseur en
expert in verzekeringen. Wij hebben voor al uw
verzekeringsbehoeften een antwoord, volledig
gericht op uw noden en we regelen uw schade
op een snelle en correcte manier.

Bent u benieuwd naar onze unieke aanpak?
Maak een afspraak met een van onze adviseurs.
De koffie staat voor u klaar. Bel 011/462020 of ga
naar aregoverzekeringen.be/maak-een-afspraak
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Uw gezin
Brengt iemand van het gezin
schade toe aan anderen?
De verzekering burgerrechtelijke
aansprakelijkheid neemt de
vergoeding ten laste.
Lijdt iemand van het gezin schade
door toedoen van anderen?
De verzekering rechtsbijstand vordert
de schade terug en wij verdedigen
uw belangen.
Elk ongeval kan voor een financiële
tegenslag zorgen.
Bescherm uw gezin met een
ongevallenverzekering.
Uw ziekenhuisfactuur
dekt u af met een hospitalisatieverzekering

Uw bezittingen
Uw woning
Met de brandverzekering zorgt u
voor een optimale bescherming.
Tuin & buiten
Met de verzekering voor uw tuin en zwembad
bent u zeker van de ruimste waarborgen.
Inboedel
U gaat uw inboedel voldoende
verzekeren, ook tegen diefstal.
U wenst bepaalde bezittingen
extra te verzekeren?
Denk aan uw elektrische fiets, juwelen,
kunstvoorwerpen, uw tuin, zwembad, …
U verwarmt uw woning met stookolie?
De waarborg bodemsanering beschermt u.
Dringende hulp nodig?
Bijstand aan huis biedt de oplossing.

Uw voertuigen
Uw auto, lichte vracht,
motorfiets of bromfiets?
U sluit de verplichte verzekering
motorrijtuigen af en meldt de
gebruikelijke bestuurder.
Omniumverzekering?
Volledige of kleine omniumverzekering?
Rechtsbijstand
Bij betwisting geniet u de ondersteuning
van uw rechtsbijstandsverzekering.
Pech onderweg?
De bijstandsverzekering biedt een
uitgebreide oplossing op maat.
Wat als uw kinderen leren rijden?
Met onze Start2Drive formule verzekert
u uw kind twee jaar gratis…
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Slim & Veilig
Maak uw woning slim en veilig
en geniet premievermindering.

Vergeet ook dit niet
U beoefent een hobby?
Een persoonlijke verzekering kan u
beschermen, ook buiten clubverband.
U zetelt in het bestuur
van een vereniging?
De bestuurdersaansprakelijkheid
vrijwaart uw persoonlijk vermogen
bij een schadeclaim van derden.

Uw financiën
& vermogen

Met vakantie

Gezinsbescherming?
Met een overlijdensverzekering en/of
schuldsaldoverzekering zorgt u voor de
financiële bescherming van uw gezin als
u overlijdt door ongeval of ziekte.

Reisbijstand
U kiest voor een reisbijstandsverzekering
en beschermt daarmee uzelf en uw gezin
op vakantie.

U bent de belangrijkste
kostverdiener in huis?
Bescherm uw gezinsinkomen met een
gewaarborgd inkomen als u langdurig
ziek wordt.
Pensioen
U denkt aan uw pensioen en pikt meteen
een fiscaal voordeel mee: pensioensparen.
Uw huis is afbetaald?
Behoud het belastingvoordeel door
aan langetermijnsparen te doen.

Annuleren
U moet uw reis onverwacht annuleren.
U kiest voor een annuleringsverzekering.
Bagage
Met de bagageverzekering bent u
verzekerd tegen diefstal, beschadiging
van uw bagage of verlies door de
vervoersmaatschappij.
Reisongevallen
Geniet van extra waarborgen bij
reisongevallen en reisgeschillen.

Overlijden
Uw uitvaartverzekering neemt de
begrafeniskosten voor haar rekening
en uw levensverzekering keert geld uit
aan uw nabestaanden.

Verzekeringen zijn
een serieuze zaak.
U wil dit gewoon goed
geregeld hebben.
Uw Arego
adviseur zorgt
voor uw juiste
verzekeringsoplossing

U organiseert een activiteit?
Bescherm uzelf en de vrijwilligers
met een evenementenpolis.

Kijk op aregoverzekeringen.be
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Wat verwachten wij van u?
De juiste verzekeringsoplossing vraagt om een goede kennis van uw
behoeften, wensen en verwachtingen. Daarom willen we eerst en vooral
een inzicht krijgen in uw huidige situatie en in uw verwachtingen.
Neem er even de tijd voor.
Zodra we een duidelijk beeld hebben van
de risico’s die u loopt en de verwachtingen
die u heeft, zorgen we meteen voor
verzekeringsoplossingen die eenvoudig,
doordacht en transparant zijn. Of heeft u
complexe verzekeringsvragen, dan zorgen
we voor advies op maat en garanderen we
u een oplossing die 100% bij u past.

Bij een volgende afspraak zullen we u
de krijtlijnen van uw verzekeringspakket
uittekenen, alles met u doornemen en zo
nodig bijwerken en na uw akkoord zorgen
wij voor een snelle uitvoering van onze
afspraken, staan we in voor informatie
op maat en volgen wij uw dossier van
nabij op.

Zo kunnen wij uw exclusieve partner zijn en kunt u genieten van onze exclusieve diensten.

Al uw bescherming
onder één dak.
Goed verzekerd zijn is belangrijk. Maar het heeft geen nut om meerdere
verzekeringen af te sluiten voor hetzelfde risico. Een overlapping is echter
minder erg dan een belangrijke waarborg missen.
U hebt een complex schadegeval. Maar wie
moet u daarvoor aanspreken? Of stel dat u uw
schadedossier volledig zelf moet regelen? U blijkt
niet verzekerd voor een belangrijk risico omdat u
dacht hiervoor elders verzekerd te zijn?

Eén aanspreekpunt voor al uw verzekeringen
vinden wij daarom erg belangrijk. U kiest dan
voor een gedetailleerde en persoonlijke analyse en
opvolging. Op die manier kunnen wij uw expert,
adviseur en partner zijn in verzekeringen.

En de samenwerking met KBC BANK?
Arego werkt nauw samen met KBC Bank. Zij bieden u uitstekende en innovatieve
bankproducten aan en staan bovendien garant voor een persoonlijke ontvangst en
een gespecialiseerd advies. Door het bundelen van onze krachten krijgt u een
verzekeraar en een bank die het u perfect naar uw zin willen maken.
U merkt het. Voor uw bank- en verzekeringszaken moet u bij Arego zijn.
Want wij hebben het voor u.
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Al onze exclusieve
diensten op een rij.
Vergelijken:
Wordt u bij ons klant? Wij zorgen voor een uitgebreide
vergelijking en leveren maatwerk zodat aan al uw verzekeringsbehoeften een sluitend antwoord wordt gegeven.
Opvolgen:
Op afgesproken tijdstippen doen we een check-up van uw
verzekeringsportefeuille.

KBC Assist app
Altijd en overal hulp bij de hand:
Pech kan iedereen overkomen en het zorgt
voor stress! U weet soms niet meteen wat
u moet doen. Daarom is er nu KBC Assist,
een smartphone-app van KBC en AREGO.
Na uw aangifte kunnen wij onmiddellijk
aan de slag om uw schade af te handelen.
Laat u assisteren door AREGO en uw KBC
Assist is kaar voor gebruik.

Personaliseren:
Wij zorgen ervoor dat er geen polissen zijn die elkaar overlappen.
Wij laten uw polissen optimaal op elkaar aansluiten. Zo bent u
zeker dat u nooit dubbel betaalt.
Steeds actueel:
Indien de verzekeraar een nieuwe versie van de polis op de
markt brengt met betere voorwaarden, zorgen wij ervoor dat
u er meteen van kunt genieten.
Gratis premiespreiding:
Door voor de juiste betaalwijze te kiezen, kunt u genieten van onze
gratis premiespreiding.
Fiscale optimalisatie:
We zorgen voor uw fiscale optimalisatie en kijken of een
verzekeringsoplossing als pensioensparen of langetermijnsparen
u nog bijkomend fiscaal voordeel kan opleveren.
Doordachte informatie:
Niemand krijgt graag commerciële informatie waar hij geen
boodschap aan heeft. AREGO heeft daar een oplossing voor.
Met ‘Informatie op maat’ ontvangt u, op basis van alle informatie
die we van u hebben, enkel de informatie die bij uw situatie past.
Bijstand bij schade:
Na een schadegeval ontdekt u pas echt wat we bedoelen met
exclusieve diensten. U dient een schadegeval in en nog dezelfde
dag proberen wij te antwoorden. We doen aangifte en schakelen
meteen alle bijstand in, zoals voorzien in uw contracten. Wij
verdedigen uw rechten en blijven u informeren tot het dossier
afgesloten is.
Professioneel adviesnetwerk:
Onze garantie ‘advies op maat’ willen we zo breed mogelijk
invullen. Dus ook op alle domeinen die niet meteen tot onze
kernactiviteiten behoren, maar die voor u wel erg belangrijk
zijn. Samen met onze betrouwbare partners uit ons uitgebreid
adviesnetwerk proberen we ervoor te zorgen dat uw ‘financiële
zekerheid’ volledig ingevuld wordt.
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Kom gerust langs, of neem contact met ons op
Arego Pelt

Arego Peer

Openingstijden

De Koel 10

Lindedorp 13

Maandag

9u30 - 12u30 & 14u - 17u

3900 Overpelt

3990 Peer

Dinsdag

9u30 - 12u30

Woensdag

9u30 - 12u30 & 14u - 17u

T: 011/46 20 20

T: 011/46 20 20

Donderdag

9u30 - 12u30 & 14u - 18u

F: 011/66 49 40

F: 011/79 14 43

Vrijdag

9u30 - 12u30 & 14u - 16u

E: arego@kbc.be

E: arego@kbc.be

Zaterdag

Op afspraak

Verbonden agent, FSMA: 113026 A, KBC Verzekeringen nv,
Professor Roger Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven, België

www.aregoverzekeringen.be

