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Dail Healthcare

Waarom uw gezondheidsverzekering onderschrijven bij Axa?  
Dail Healthcare: een uniek digitaal platform!

       Raadpleeg
 ■ Uw contract documenten

Vind de algemene voorwaarden en specifieke of 
eventuele wijzigingen van het contract terug, evenals het 
contractnummer, datum van uitgifte en datum van verlenging.

 ■ Dekkingen van uw personeel
Vind de dekkingen van één of meerdere verzekerde 
in detail terug.

 ■ Huidige stand van uw betalingen
Geniet in real-time toegang tot uw facturen en 
uw laatst ontvangen betaalverzoeken. 

 ■ Premies
Bekijk de premies in detail per personeelscategorie en 
per leeftijdsgroep.

 ■ Uw aanvragen
Vind al uw aanvragen en hun stand van zaken in real-time  
terug.
 

Beheer:
 ■ Personeelslid of familielid toevoegen

Wanneer u een nieuw personeelslid in dienst neemt, kunt 
u hem/haar met slechts een paar klikken toevoegen aan de 
collectieve gezondheidsverzekering (volgens de voorwaarden 
van het contract).

 ■ De gegevens van een verzekerde wijzigen
U kunt de gegevens van een verzekerde wijzigen 
(adres, bankrekeningnummer, ...).

 ■ Aansluiting van een personeelslid of familielid 
verwijderen
Wanneer een personeelslid uw bedrijf verlaat of een kind 
niet meer ten laste is, kunt u hun hospitalisatiedekkingen 
verwijderen met slechts een paar klikken.

 ■ Verzekeringsattest downloaden
U kunt voor een hele familie of per verzekerde het certificaat 
van verzekerbaarheid downloaden (FR/NL/EN).

 ■ Lijst van de verzekerden downloaden
U kunt de lijst van al uw verzekerden downloaden, 
met een overzicht van het bedrag van de premie per persoon.

Wilt u een collectieve gezondheidsverzekering onderschrijven bij AXA voor uw personeelsleden? 
Zeer goed idee! Met onze Dail Healthcare platform kunt u simpelweg uw contract beheren en u focussen 
op de essentie: uw bedrijf en zijn werknemers. 

Beschikbaar op computers, tablets en smartphones: intuïtief, snel en makkelijk te gebruiken.

Waarom gebruikmaken van Dail Healthcare?
Eenvoudig, efficiënt en snel!

Meer info over onze diensten en producten?  
Raadpleeg onze website:  https://www.axa.be/ab/NL/professionelen/gezondheid.

Meer informatie over Dail Healthcare? 
Neem contact op met uw makelaar of uw contactpersoon bij AXA.

Voor wie?
Bedrijven die een collectieve gezondheidsverzekering van AXA 
hebbben ondergeschreven.

Waarvoor?
Raadplegen en beheren van alle gegevens van uw collectieve 
gezondheidsverzekering (contract, aangeslotenen ...).


