
STARTPLUS

Alle belangrijke en noodzakelijke 
verzekeringen voor jong  
gediplomeerden aan de  
voordeligste prijzen

Geldig tot 24 maanden 
na het behalen van 

uw 1ste diploma 
in de zorgsector.

Met een gerust gemoedMet een gerust gemoed
uw carrière tegemoet…uw carrière tegemoet…
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 DE VERZEKERINGEN DIE U NODIG HEBT VOOR UW BEROEP 

Wat? Voor wie?

U start binnenkort uw professionele carrière? Vergeet 
dan niet om u op de juiste manier te verzekeren!  
Onze formule STARTPLUS biedt de mogelijkheid aan jonge 
afgestudeerden zoals u, om zich in te schrijven op een 
aanbod van kwaliteitsvolle verzekeringscontracten voor 
een bescheiden budget. 

Om uw beroep uit te oefenen, zijn sommige 
verzekeringen verplicht, zoals een verzekering Burgerlijke 
Aansprakelijkheid Auto. Anderen zijn sterk aanbevolen, 
zoals Beroepsaansprakelijkheid, Hospitalisatieverzekering 
of Gewaarborgd Inkomen.

Met onze formule STARTPLUS kunt u genieten van een 
adequate en volledige bescherming zowel privé als 
beroepsmatig.

Door al uw verzekeringen af te sluiten bij AMMA, hebt u 
één enkel aanspreekpunt.

U vindt aan het einde van deze brochure een overzicht 
van al uw STARTPLUS voordelen, waaronder de 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering inclusief de 
waarborgen Agressie (Formule 1) en Juridische Bijstand, 
dewelke gratis zijn tijdens het 1ste verzekeringsjaar. 
 
De STARTPLUS kortingen zijn éénmalig geldig tot 24 
maanden na het behalen van het diploma voor de   
zorgverstrekker die voor de eerste maal een diploma 
in de zorgsector heeft behaald. U heeft in deze periode 
één keer recht op deze STARTPLUS _voorwaarden. 
 
De STARTPLUS voordelen gelden voor de volgende 
verzekeringen en dekkingen: 

 ▪ Beroepsaansprakelijkheid (met inbegrip van 
Juridische Bijstand en Agressie, Formule 1),

 ▪ Burgerlijke aansprakelijkheid Privé leven,
 ▪ Gewaarborgd Inkomen
 ▪ Brand en diefstal
 ▪ Auto
 ▪ Hospitalisatie
 ▪ Individuele Ongevallen

Beroepsaansprakelijkheid, 20 jaar gedekt

Het beroep van zorgverlener is een mooi en  
uitdagend beroep. Een veeleisend beroep ook, want u bent  
voortdurend in contact met mensen en mag geen enkele 
fout maken.  

U moet voortdurend geconcentreerd blijven en mag geen 
enkel detail over het hoofd zien, zelfs als de werkdruk 
hoog is.

Daarbovenop komen nog de patiënten die beroep doen 
op uw hulp, een collega die onverwacht vervangen moet 
worden, een privéprobleem dat door uw hoofd blijft  
spoken, enz. Een fout is snel gebeurd: dossiers die  
verwisseld worden, het toedienen van een te hoge  
dosis van een geneesmiddel, het geven van een verkeerde  
behandeling, ...

Patiënten deinzen er steeds minder voor terug om een 
klacht in te dienen.

De patiënt kan een schadevergoeding van u eisen.  
Deze kan jammer genoeg oplopen tot miljoenen euro’s. 

De wet geeft aan patiënten het recht om tot  
maximaal 20 jaar na een (para)medische fout een klacht in  
te  dienen, zelfs als u niet langer werkt in de gezondheidszorg  
of betrokken instelling, zelfs als u niet langer werkt als  
zorgverlener, of reeds met pensioen bent. 

Na uw overlijden, wordt uw aansprakelijkheid 
overgedragen aan uw erfgenamen!

Het schadeverwekkend feit. Een posterioriteitsdekking 
van 20 jaar.

Het systeem volgens het schadeverwekkend feit 
biedt u een posterioriteitsdekking van 20 jaar.  
Dit betekent dat u verzekerd bent, zelfs na stopzetting 
van het verzekeringscontract, voor alle schades die hun  
oorsprong vinden tijdens de looptijd van het contract, en 
dit tot 20 jaar na de vermeende fout.

AMMA onderscheidt zich van haar concurrenten door, 
als enige op de Belgische markt, het systeem van het 
schadeverwekkend feit aan te bieden.

Alle professionele activiteiten zijn gedekt.

U bent gedekt:

 ▪ in uw eigen praktijk,
 ▪ in het ziekenhuis/de gezondheidsinstelling,
 ▪ tijdens wachtdiensten,  
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 DE VERZEKERINGEN DIE U NODIG HEBT VOOR UW BEROEP 

Meer informatie over de beroeps-
aansprakelijkheidsverzekering

www.amma.be/baberoep

Meer informatie over  
de waarborg Agressie op 

www.amma.be/agressie

 ▪ tijdens vervangingen, 
 ▪ bij het toedienen van zorgen aan uw kennissen,
 ▪ bij het onverwacht toedienen van zorgen aan 

hulpbehoevende personen.
U bent gedekt tot € 5.000.000 voor lichamelijk letsel en  
€ 250.000 voor materiële schade. Deze cijfers zijn geldig 
per schadegeval en per verzekeringsjaar, ongeacht het 
aantal slachtoffers.

Dekking Agressie en andere beroeps- 
risico’s zijn opgenomen in de B.A. 
Beroepsverzekering

De dekking “Agressie en andere beroepsrisico’s” 
beantwoordt aan een reëel maatschappelijk probleem 
waaraan alle zorgverleners blootgesteld kunnen worden.  

Onder de STARTPLUS_voorwaarden wordt deze dekking 
(Formule 1) gedurende het 1ste jaar gratis aangeboden in 
de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

De verzekerde risico’s:

1. Agressie
2. Vandalisme 
3. Diefstal en poging tot diefstal
4. Diefstal op personen met geweld
5. Carjacking 
6. Reputatieschade
7. Stalking/Sexuele belaging 
8. Cyberaanval
9. Second Victim-trauma
10. Terrorisme

10 dekkingen die u beschermen tegen elke vorm van 
potentiële agressie: een fysieke aanval door een patiënt, 
uw kantoor dat vernield wordt, uw computer die gehackt 
wordt, of u wordt het slachtoffer van een lastercampagne 
op de sociale netwerken. 

Voeg daarbij het Second Victim-trauma. Hoewel vrij 
onbekend is het een reëel fenomeen omdat een ongeval 
twee slachtoffers maakt: de patiënt en de zorgverstrekker. 
Als medische fouten grote gevolgen hebben voor het 

slachtoffer en zijn omgeving, geldt dit ook voor de betrokken 
zorgaanbieder.

Vaak is er behoefte aan counseling en psychologische hulp 
om aan dergelijke situatie het hoofd te bieden.

De emotionele impact kan lang duren met gevolgen voor 
de kwaliteit van de toekomstige dienstverlening van de 
zorgverlener. Deze garantie biedt de mogelijkheid om in 
een dergelijke situatie psychologische steun te vinden.

Gedekte kosten

Concreet betekent deze kostendekking:

 ▪ een terugbetaling van medische kosten, als u gewond 
geraakt bij een geval van agressie, 

 ▪ psychologische ondersteuning. Een telefoonnummer 
is voorzien zodat u toegang heeft tot psychologische 
hulp, 

 ▪ een terugbetaling van beschadigde goederen 
(gebouwen, kleding, bril, enz.), 

 ▪ de mogelijkheid om, op kosten van AMMA, beroep te 
doen op specialisten indien uw informaticasystemen 
worden aangevallen,

 ▪ de dekking van de kosten van een advocaat, 
 ▪ zelfs als u slachtoffer wordt van laster in de media of 

op sociale netwerken, geeft AMMA u gespecialiseerde 
ondersteuning. 

Gereduceerde bijdrage tijdens de eerste 3 
jaren

1ste verzekeringsjaar:

 ▪  € 20 of € 30 in functie van uw opleiding

 ▪  Dekking Agressie (Formule 1) GRATIS !

2e en 3e verzekeringsjaar: 

 ▪  € 20 of € 30 in functie van uw opleiding 

of

 ▪ € 35 ou € 45 met de dekking Agressie in functie 
van uw opleiding (Formule 1).

 ▪  Juridische Bijstand inbegrepen. .
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Meer informatie over  
de Verzekering Brand & Diefstal op

www.amma.be/brand

Meer informatie over  
de Autoverzekering op

www.amma.be/autoverzekering

PROFESSIONELE EN PRIVE VERZEKERINGEN

Korting tijdens het 1ste verzekeringsjaarpermanente korting 1

Autoverzekering, met inbegrip van uw  
beroepsgoederen

De Burgerlijke Aansprakelijkheidverzekering auto is verplicht 
door de wet en beschermt u tegen schade die u zou kunnen 
veroorzaken aan derden. 

Voor welke verzekeringsvorm u ook kiest, de autoverzeke-
ring van AMMA biedt u standaard en volledig gratis:

 ▪ Bonus-malus graad -2 levenslang, eens u deze hebt 
bereikt,

▪ De verzekering van het (para)medisch instrumenta- 
rium in uw voertuig (bijvoorbeeld dokterstas, EHBO-kit,  
geneesmiddelen...) in geval van diefstal,  
beschadiging of vernietiging. AMMA   
dekt schadegevallen tot een maximum bedrag van  
€ 2.500. Dit bedrag stijgt tot maximum € 3.500 in ge-
val van een Maxi-Omnium Verzekering,

▪ Dekking voor het onbezoldigd vervoeren van 
patiënten en de eventuele schade die ze veroorzaken 
aan uw voertuig,

 ▪ Bijstand in geval van een ongeval.
Voor de Omnium Verzekering hebt u twee mogelijkheden:

 ▪ De Mini-Omnium, die de schade aan uw voertuig 
vergoedt, veroorzaakt door storm, hagel, brand, 
diefstal of glasbreuk.

 ▪ De Maxi-Omnium vergoedt, in aanvulling op 
bovenstaande dekkingen, de schade aan uw voertuig 
na een botsing of een daad van vandalisme.

Verder kunt u ook nog kiezen voor:

▪ Een rechtsbijstandsdekking (met vrije keuze van  
advocaat en expert)

▪ Een uitgebreide Bijstandsdekking
▪ Een ongevallenverzekering als bestuurder

Brand & Diefstal, specifieke waarborgen voor 
zorgverleners

Een brandverzekering beschermt niet alleen uw huis of  
kantoor in geval van brand, maar ook in geval van storm,  
waterschade en glasbreuk. 

Deze multi-risico verzekeringspolis geeft bovendien recht 
op dekking bij: 

▪ de wedersamenstelling van beschadigde of gewiste 
medische gegevens (boeken, archief, digitaal),

▪ schade aan medicijnen die zijn opgeslagen in een  
koelinstallatie na bijvoorbeeld een stroomonderbreking, 

▪ schade aan uw computer gebruikt voor professionele 
doeleinden,

 ▪ “waarden” (geld, cheques...) tot € 3.000. Als u het 
slachtoffer wordt van diefstal met geweld, dan  
vergoedt AMMA uw “waarden” tot maar liefst € 7.000 
met de dekking Diefstal,

▪ beschadiging van de lichtreclame aan uw praktijk.  

Bijstand is gratis. 

U kunt 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 beroep doen op:

 ▪ een loodgieter in geval van waterschade,
 ▪ een slotenmaker in geval van verlies of diefstal van 

sleutels...,
 ▪ een oppas voor uw kinderen naar aanleiding van een 

schadegeval...

De voorwaarden: 
 ▪ U hebt een rijbewijs sinds meer dan 2 jaar 
 ▪ U hebt geen schadegeval in fout. 
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Meer informatie over  
de Gewaarborgd Inkomen op

www.amma.be/gewaarborgdinkomen

Meer informatie over  
de sociale RIZIV-voordelen op

www.amma.be/pakketsociaalstatuut

PROFESSIONELE EN PRIVE VERZEKERINGEN

Korting tijdens het 1ste verzekeringsjaar 
 
Het bedrag van de bijdrage is afhankelijk van 
uw leeftijd: hoe jonger u bent, hoe minder de 
bijdrage zal bedragen.
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Gewaarborgd Inkomen: compenseer uw  
inkomensverlies als gevolg van een 
arbeidsongeschiktheid

De tussenkomst van de sociale zekerheid in geval van 
arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte of ongeval is 
grotendeels ontoereikend:

 ▪ Als zelfstandige ontvangt u geen uitkering tijdens 
de eerste 7 dagen van de arbeidsongeschiktheid.  
Daarna zal u een zeer beperkte tegemoetkoming 
ontvangen.

 ▪ Als bediende valt u vanaf de tweede maand 
arbeidsongeschiktheid terug op 60% van uw loon.

Aangezien deze bedragen zeer laag zijn, is een verzekering 
Gewaarborgd Inkomen van groot belang vanaf het begin 
van uw professionele activiteit zodat u uw inkomen kan 
behouden.

Deze verzekering bevat:
 ▪ de dekking van ongevallen en ziekten, zowel in de 

privésfeer als in het beroepsleven,
 ▪ Onbeperkte dekking in de tijd in geval van 

gedeeltelijke invaliditeit, indien dit medisch 
verantwoord is.

Andere voordelen:

 ▪ De bijdrage en/of de voorwaarden kunnen niet 
meer gewijzigd of beëindigd worden door AMMA na 
ondertekening van het contract.

 ▪ Deze verzekering is bovendien 100% fiscaal 
aftrekbaar als beroepskost (werkelijke kosten). 
Dit voordeel kan niet verleend worden als de 
financiering gebeurt met RIZIV-middelen.

De sociale RIZIV-voordelen: tussen Gewaarborgd 
Inkomen en Aanvullend Pensioen

Artsen, tandartsen, apothekers, verpleegkundigen, 
logopedisten en kinesitherapeuten krijgen jaarlijks een 
toelage uitgekeerd door het RIZIV, als zij akkoord gaan 
met de tarieven die worden opgelegd door deze laatste.  
De voorwaarde is wel dat u geconventioneerd bent. 

Artsen Tandartsen
Volledig 

geconventioneerd
Gedeeltelijk 

geconventioneerd

€ 5037,70 
(bedragen voor 2020)

€ 2.376,40 
(bedragen voor 2020)

€ 3.200  
(bedragen voor 2020)

Apothekers Kinesitherapeuten
In verhouding met de duur 

van de prestaties

Tussen € 1.534,23  
en € 3.068,44

 (bedragen voor 2020*)

Tussen € 1.518,64   
en € 2.684,74 

(bedragen voor 2020*)

Verpleegkundigen Logopedisten
In verhouding met de duur 

van de prestaties

€ 539,03 
 (bedragen 2020* o.b.v. een 

38-urenweek)

Tussen € 1.293,67  
en € 2.668,18 

(bedragen voor 2020*)

Wij bieden u een unieke oplossing voor de verdeling van 
de RIZIV-bijdrage tussen een gewaarborgd inkomen en 
een aanvullend pensioen.

Een moduleerbaar deel van uw RIZIV-uitkering wordt 
besteed in een contract gewaarborgd inkomen waarop u 
recht heeft ingeval van een arbeidsongeschiktheid naar 
aanleiding van een ziekte en/of ongeval. Het tweede deel 
zal belegd worden om een aanvullend pensioen op te 
bouwen.

Dankzij onze partners kunnen wij u adviseren over 
de beste verdeelsleutels. Wij streven ernaar u een 
volledige bescherming aan te bieden in geval van 
arbeidsongeschiktheid en een goed gewaarborgd 
rendement op deze premies, voor een snelle groei van uw 
pensioenkapitaal.

*onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad.
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Meer informatie over de 
Ongevallenverzekering op

www.amma.be/lichamelijkeongevallen

PROFESSIONELE EN PRIVE VERZEKERINGEN

Meer informatie over de 
Hospitalisatieverzekering op

www.amma.be/hospitalisatie

korting tijdens het 1ste verzekeringsjaar korting tijdens het 1ste verzekeringsjaar5 25 

Hospitalisatieverzekering

Als zorgverlener kent u uiteraard de hoge kosten die 
gepaard kunnen gaan met een hospitalisatie, een bevalling...  
 
De tussenkomst van het RIZIV in deze kosten is beperkt, 
en bijgevolg moet u zelf nog een aanzienlijk deel betalen. 
AMMA raadt u ten stelligste aan om zo snel mogelijk een 
persoonlijke hospitalisatieverzekering af te sluiten!

Een hospitalisatieverzekering beschermt u tegen de 
financiële risico’s van een ziekenhuisopname door ziekte, 
ongeval of bevalling.

U bent verzekerd voor: 

 ▪ een ziekenhuisopname in België en in het 
buitenland. Ook een verblijf in het daghospitaal, een 
thuisbevalling en alternatieve geneesmiddelen zijn 
gedekt,

 ▪ 27 ernstige ziekten (kanker, diabetes, AIDS, multiple 
sclerose, leukemie, enz.). Kosten die verband houden 
met ambulante zorg worden ook vergoed,

 ▪ palliatieve zorg (zelfs thuis),
 ▪ bijstand en repatriëring in geval van ziekte of 

ongeval in het buitenland.

De periode van terugbetaling:

 ▪ De AMMA hospitalisatieverzekering betaalt de 
ambulante zorgen terug vanaf 2 maanden vóór tot 
6 maanden na de hospitalisatie.

 ▪ een vergoeding van de gedekte kosten binnen de 
15 werkdagen na het ontvangen door AMMA van de 
hospitalisatiefactuur.

 ▪ Bij een trauma of orthopedische ingreep wordt de 
kinesitherapie terugbetaald tot 12 maanden na de 
hospitalisatie.

Ongevallenverzekering, een forfaitair bedrag
Deze verzekering biedt een financiële bescherming in geval 
van arbeidsongeschiktheid, invaliditeit of zelfs overlijden.

Voor zelfstandigen, biedt deze verzekering ook een  
dekking tijdens de uitoefening van hun professionele  
activiteit. 

In het kader van het privéleven, is deze verzekering ook 
van toepassing als u bijvoorbeeld thuis van de trap valt of 
als u valt met de fiets.

Met de AMMA Individuele Ongevallenverzekering  
ontvangt u extra financiële ondersteuning en, naast de  
terugbetaling van de medische kosten, een 
kapitaal bij permanente invaliditeit en een 
dagvergoeding bij tijdelijke invaliditeit, alsook 
een vergoeding voor uw erfgenamen in geval van  
overlijden. 

Wat is het verschil met de verzekering Gewaarborgd  
Inkomen?

In tegenstelling tot de verzekering Gewaarborgd Inkomen, 
waar u in geval van ziekte of ongeval verzekerd bent op  
basis van een rente, berekend in functie van uw inkomen, 
zal de Individuele Ongevallenverzekering u, in geval van 
een ongeval, een vast bedrag uitbetalen zoals dat werd 
vastgelegd in het verzekeringscontract.

Een voorbeeld van dekking:

▪ Uitkering bij overlijden: € 25.000 
▪ Blijvende invaliditeit: € 25.000 
▪ Tijdelijke arbeidsongeschiktheid: € 100 per dag
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Meer informatie over  
de verzekering B.A. Privé Leven op

www.amma.be/bapriveleven

PROFESSIONELE EN PRIVE VERZEKERINGEN

korting tijdens het 1ste verzekeringsjaar 5 

Burgerlijke aansprakelijkheid Privé Leven,  
Rechtsbijstand inbegrepen

Deze verzekering dekt de schade die u, uw gezinsleden, 
uw kinderen of uw huisdieren kunnen veroorzaken aan 
derden tijdens uw Privé Leven.

Een paar voorbeelden:

 ▪ Tijdens een bezoekje aan vrienden laat u hun 
smartphone vallen,

 ▪ Uw hond bijt een voorbijganger,
 ▪ Als fietser veroorzaakt u een ongeluk met schade 

aan een derde partij.

De verzekering B.A. Privé Leven bevat gratis de volgende 
waarborgen: 

Rechtsbijstand

Deze komt zeker van pas als u bijvoorbeeld als voetganger 
wordt aangereden door een auto. u kan beroep doen op 
een advocaat op kosten van AMMA om de schade te 
verhalen.

Garantie “BOB”

Wanneer u een voertuig bestuurt waarvan de eigenaar niet 
meer in staat is om te rijden (in het licht van de wettelijke 
normen op het gebied van alcoholische intoxicatie) zal de 
schade die u veroorzaakt aan het voertuig naar aanleiding 
van een ongeval worden vergoed.

Drones en elektrische fietsen

Uw elektrische fiets met trapassistentie is gratis verzekerd. 
Ook drones van minder dan 1 kilo zijn verzekerd voor alle 
schade toegebracht aan een derde partij.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering 
1ste verzekeringsjaar:

 ▪ € 20 of € 30 afhankelijk van uw opleiding.

 ▪ Dekking Agressie (Formule 1) GRATIS 

2e en 3e verzekeringsjaar:

 ▪ € 20 of € 30 afhankelijk van uw opleiding.

Of

 ▪ € 35 of € 45 met de dekking Agressie (Formule 1)  
afhankelijk van uw opleiding.

 ▪ Juridische Bijstand inbegrepen.

Autoverzekering
 ▪ 10% permanente korting, onder voorwaarden.

Verzekering Brand & Diefstal
 ▪ Korting van 30% tijdens het 1ste verzekeringsjaar.

Verzekering Gewaarborgd Inkomen
 ▪ 50% korting tijdens het 1ste verzekeringsjaar  

(bij financiering met niet-RIZIV middelen).

Hospitalisatieverzekering 
 ▪ Korting van 25% tijdens het 1ste verzekeringsjaar.

 ▪ Terugbetaling van de gedekte kosten binnen de 
15 werkdagen na ontvangst van de factuur door 
AMMA.

Ongevallenverzekering
 ▪ Korting van 50% tijdens het 1ste verzekeringsjaar.

Burgerlijke aansprakelijkheid Privé Leven
 ▪ Korting van 50% tijdens het 1ste verzekeringsjaar.

De STARTPLUS  voordelen

De STARTPLUS kortingen zijn geldig tot 24 maanden  
na het behalen van uw 1ste diploma in de zorgsector.

STARTPLUS VOORDELEN
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CONTACT & INFO

Wenst u bijkomende INFORMATIE?

Scan de QR-code of bezoek www.amma.be/nl/startplus

 

Deze brochure is louter informatief.  
Bij toepassing van de waarborgen zullen enkel de algemene voorwaarden volgens de referenties vermeld in de polissen gehanteerd worden.

DIENST LEDEN AMMA
Tel. 02 209 02 21   

  
Kunstlaan 39/1  I  1040 Brussel

info@amma.be  I  www.amma.be

AMMA VERZEKERINGEN
onderlinge verzekeringsmaatschappij
opgericht in 1944 en erkend onder 

codenummer 0126 N.N. 0409.003.270 

 ▪ AMMA werd meer dan 70 jaar geleden opgericht 
door de zorgverleners zélf, om zich -samen- beter 
te kunnen beschermen tegen hun beroeps- 
en privé-risico’s. AMMA is een onderlinge 
verzekeringsonderneming die wordt beheerd 
door zorgverleners, in samenwerking met 
verzekeringsspecialisten.

 ▪ AMMA werkt zonder winstbejag en biedt aan haar 
verzekerde leden kwalitatieve contracten aan, 
aangepast aan hun specifieke behoeften.

 ▪ Vandaag vertrouwen reeds meer dan 56.000 leden 
van het (para-)medisch korps, evenals honderden 
gezondheidsinstellingen en klinieken op de 
bescherming en ervaring van AMMA.

 ▪ Als Belgische onafhankelijke en financieel sterke 
organisatie geeft AMMA mee vorm aan een 
internationaal netwerk dat de belangen behartigt 
van meer dan 1 miljoen zorgverleners.

 ▪ De medewerkers van AMMA stellen alles in het 
werk om u, uw familie, uw activiteit en uw vermogen 
optimaal te beschermen en staan dagelijks voor u 
klaar met een onberispelijke service.

 ▪ Als dochterondernemeing van AMMA is AMMA 
SERVICE N.V. een verzekeringsmakelaar die 
gespecialiseerd is in (para)medische beroepen.

 ▪ AMMA SERVICE kan voor u optreden als 
bemiddelaar bij verzekeringsmaatschappijen voor uw 
verzekeringscontracten.

 ▪ Met AMMA SERVICE kunnen wij uw 
verzekeringsportefeuille vervolledigen.

Wie is AMMA? Wie is AMMA SERVICE?

Ondernemingsnummer: 0409.003.270
FSMA Nummer: 0126

Ondernemingsnummer: 0436.921.751
FSMA Nummer: 022643

Wenst u een verzekering Beroepsaansprakelijkheid afsluiten?
Of wenst u een OFFERTE voor één of meer verzekeringen?

Neem nu contact op met uw raadgever:
 ▪ Per telefoon: 02 209 02 21 
 ▪ Per e-mail via consult@amma.be


