BNP PARIBAS CARDIF STAAT U BIJ
IN DE MOEILIJKE MOMENTEN

CARDIF BIJSTAND

Waar gaat het over ?
BNP Paribas Cardif biedt u vanaf 27 maart 2019
bij uw Hypo Protect-contract een
bijstandsverzekering voor uw gezin aan in
geval van overlijden van de verzekerde.

Van welke bijstand zal uw
gezin kunnen genieten ?

Hoe te werk gaan ?

Gezinshereniging

Kinderopvang

Psychologische
bijstand

U belt de klantendienst van Cardif Bijstand op
het nummer 02/ 541 90 63, 24u/24 en 7 dagen/7 bereikbaar.

Ondersteuning
van een
Care Manager

Informatiedienst

Hulp verlenen aan
de familieleden met
de administratieve
stappen die dienen te
worden genomen.

Informatie opvragen
betreffende : testament,
voogdij, erfenisrechten,
banken, werkgever,
ziekenfonds...

Opvang
voor
huisdieren

12 3456
Organisatie en
tenlasteneming van
het vervoer van de
overledene vanuit het
buitenland en van
de kosten van
de doodskist
(tot EUR 1.500).

Tot 5 sessies voor
de levenspartner en
de kinderen.

Opvang van de kinderen
jonger dan 16 jaar.
Maximaal 5 dagen en
tot EUR 80/dag.

Organisatie en
tenlasteneming van
de opvang van de
huisdieren. Maximaal
5 dagen en tot
EUR 25/dag.

Wat is de prijs van deze service ?
BNP Paribas Cardif wil het allerbeste voor zijn klanten. Daarom is de service « Cardif Bijstand »
gratis inbegrepen in elk Hypo Protect-contract dat vanaf 27 maart 2019 wordt afgesloten.

Info en voorwaarden https://bnpparibascardif.be/cardif-bijstand

De service « Cardif Bijstand » is gratis inbegrepen in elk Hypo Protect-contract dat vanaf 27 maart 2019 wordt afgesloten. Hypo Protect is een product van BNP Paribas Cardif
(Cardif Assurance Vie SA (BE0435.018.274 - NBB nr. 979) en Cardif Assurances Risques Divers SA (BE0435.025.994 - NBB nr. 978) met maatschappelijke zetel: Bd Haussmann 1 te
75009 Parijs en hun Belgisch bijkantoor: Bergensesteenweg 1424 te 1070 Brussel). Hypo Protect is een tijdelijke overlijdensverzekering (tak 21). Het Belgisch recht is van toepassing.
Wenst u een offerte? Neem contact op met uw verzekeringsmakelaar of contacteer ons telefonisch (02 528 00 03), per e-mail (be.customer@cardif.be) of via de post
(Bergensesteenweg 1424, 1070 Brussel). Raadpleeg de algemene voorwaarden en de infoﬁ che vóór inschrijving op www.bnpparibascardif.be. Heeft u een klacht? Dienst
klachtenbeheer BNP Paribas Cardif, Bergensesteenweg 1424 te 1070 Brussel - e-mail: klachtenbeheer@cardif.be - Tel.: 02/528 00 03 of de Ombudsman van de Verzekeringen,
Meeûssquare 35 te 1000 Brussel e-mail: info@ombudsman.as - Tel.: 02/547 58 71

