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tailorMade
Past perfect bij uw manier van leven

De ideale bescherming voor vermogende klanten

tailorMade is een nieuwe internationale  
verzekeringsoplossing van AXA ART, speciaal 
ontwikkeld voor vermogende particulieren. 
tailorMade verenigt verzekeringen voor woning 
en inboedel in één pakket. 

tailorMade in het kort:

tailorMade is op maat gemaakt voor  
vermogende particuliere klanten.

tailorMade is uniek, omdat het speciaal voor 
klanten met woningen in verschillende Europese 
landen is aangepast aan de lokale wetgeving. 
Als u kiest voor tailorMade, dan kiest u dus 
voor een pakket dat op meerdere locaties  
dekking biedt.

tailorMade is compleet. Natuurlijk zijn woningen 
en bezittingen gedekt.

tailorMade biedt topservice. Gezien onze  
ervaring in de kunstwereld, zijn wij gewend aan 
de hoge eisen die vermogende particulieren 
aan ons stellen. Wij bieden u dan ook een  
goede ondersteuning en preventie-advies.  
In het geval van een schadeclaim voeren  
onze toegewijde schadebehandelaars een  
vereenvoudigde procedure uit, zodat u altijd 
kunt rekenen op een vlotte schaderegeling. 

tailorMade is uitermate flexibel en aan te  
passen aan de specifieke omstandigheden  
van u en uw gezin. Ook wanneer u geen  
waardevolle kunstvoorwerpen bezit.

tailorMade biedt een ruime dekking, die veel 
verder gaat dan louter het verzekeren van de 
geleden schade. Naast hoge vergoedings- 
limieten kunt u rekenen op bijkomende  
diensten en advies.
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tailorMade staat voor eenvoud en daar zijn  
we trots op. We hebben het aantal uitsluitingen 
tot een minimum beperkt en de dekkings- 
mogelijkheden uitgebreid, zonder afbreuk  
te doen aan onze uitstekende dienstverlening.
tailorMade biedt u goede service met een  
vlotte afhandeling en een snelle uitbetaling.

Bij de beoordeling van risico’s gaat AXA ART 
niet uit van standaard oplossingen. Elk risico 
staat op zich en wordt beoordeeld door onze 
ervaren experts. 

We hebben een uitstekende schadeafhandeling.

Wat valt onder de dekking?

tailorMade is ontwikkeld voor particulieren die 
wereldwijd binnen één en hetzelfde contract 

zowel hun woning en inboedel als juwelen- of 
kunstcollectie willen verzekeren. Het is een 
kwalitatief hoogstaande verzekeringsoplossing, 
met een op maat gemaakte dekking van het 
type ‘alle risico’s, behalve’.

tailorMade biedt bescherming die nét even 
verder gaat.

Neem contact met ons op

Neem voor meer informatie over tailorMade 
contact met ons op: 

AXA Art Nederland
Postbus 3269
4800 DG Breda
info@axa-art.nl
website www.AXA-ART.nl


