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Past perfect bij uw manier van leven



Wij zijn AXA ART en dit is tailorMade: 

De ideale formule voor vermogende particulieren.

AXA ART biedt gespecialiseerde verzekeringsoplossingen voor vermogende particulieren 
die hun bezittingen, zoals woningen, kunst en andere waardevolle voorwerpen, goed willen 
beschermen. Steeds vaker zijn deze bezittingen verspreid over verschillende landen. 
Daarom hebben we nu speciaal voor vermogende particulieren tailorMade ontwikkeld: 
een uitermate flexibele, eenvoudige internationale verzekeringsoplossing die kan worden 
aangepast aan de meest uiteenlopende persoonlijke situaties. Een oplossing op maat, die 
perfect past bij uw manier van leven. 



Waarom AXA ART?

AXA ART is vertegenwoordigd in 26 landen in Europa, Azië en het Amerikaanse continent.  
Met onze ervaring van meer dan 50 jaar in de internationale kunstwereld bieden wij 
vermogende klanten een schat aan gespecialiseerde kennis. Wij verzekeren bezittingen 
die voor u persoonlijk belangrijk zijn en werken nauw samen met het intermediair om u een 
uitstekende service te verlenen. Onze expertise en professionele risicoanalyse gaan 
bovendien gepaard met een uitstekende schaderegeling. 

En last but not least: AXA ART is onderdeel van de vermaarde AXA Group, de grootste
verzekeraar ter wereld. U kunt dus vertrouwen op de financiële zekerheid die wij u bieden. 



Wat is tailorMade?

tailorMade is een internationale verzekeringsoplossing. 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 eenvoudig en compleet. Het is een verzekeringsoplossing die een 
zeer ruime dekking kent en aanvullende vergoedingen biedt.

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 speciaal ontwikkeld voor particulieren die wereldwijd 
binnen één en hetzelfde contract zowel hun woning en inboedel  
als juwelen- of kunstcollectie willen verzekeren. Een kwalitatief  
hoogstaande verzekeringsoplossing met op maat gemaakte dekking 
van het type ‘alle risico’s, behalve’. 

tailorMade biedt bescherming die nét even verder gaat.



Waarom tailorMade?

Wij werken graag voor vermogende particulieren

tailorMade biedt oplossingen en diensten die veel verder gaan dan gewone verzekeringen

tailorMade past bij uw manier van leven 

	 •			Flexibiliteit,	dus	maatwerk	voor	iedere	klant	
	 •			Alle	bezittingen	en	voorwerpen	wereldwijd	gedekt
	 •			Ook	voor	wie	geen	kunst	bezit
	 •			Een	uitstekende	schadebehandeling



tailorMade is een pakket hoogstaande verzekeringsoplossingen van AXA ART voor 
vermogende particulieren en hun gezin. U krijgt alles in één pakket: een complete 
oplossing voor opstal en inboedel.

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 hoge dekking, die veel verder gaat dan louter het verzekeren 
van de geleden schade. Naast hoge vergoedingslimieten kunt u rekenen op  
bijkomende diensten en advies.

tailorMade staat voor eenvoud en daar zijn we trots op. We hebben het aantal  
uitsluitingen tot een minimum beperkt en de dekkingsmogelijkheden verruimd,  
zonder afbreuk te doen aan ons uitstekende serviceniveau.

tailorMade biedt u goede service met een vlotte afhandeling en een snelle uitbetaling.

Pluspunten van tailorMade 



Service, ondersteuning en  
inlevingsvermogen

AXA ART staat bekend om zijn snelle en professionele schaderegeling. Want als een klant een 
verlies moet melden, heeft hij niet alleen behoefte aan een correcte en deskundige ondersteuning, 
maar ook aan een luisterend oor. Dat beseffen wij als geen ander. Daarom hebben wij onze 
service bij claims nog sneller en eenvoudiger gemaakt.

Wij streven er altijd naar om binnen 24 uur antwoord te geven. Daarmee bedoelen we meer 
dan een ontvangstbevestiging: wij geven u een zinvol antwoord dat u echt verder helpt.

Wij geloven dat de beste klantenrelaties zijn gebaseerd op vertrouwen. Dus u kunt uw schade 
direct melden, zonder eerst een formulier in te vullen.

We bieden tevens een prima schaderegeling. Na afronding van de schadebehandeling gaan 
we zo snel mogelijk tot betaling over.
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