
? Waarover gaat het?
KineProtect is een verzekeringspakket dat Curalia speciaal voor kinesitherapeuten 
samenstelde. Alle verzekeringen zijn op maat van kinesitherapeuten gemaakt, 
om de continuïteit van hun activiteit te helpen beschermen. Het pakket kan met 
verzekeringen naar keuze samengesteld worden.

  Voor alle kinesitherapeuten

KineProtect biedt bescherming:
  Voor u als bedrijfsleider, 24 op 24, 7 op 7, zowel privé als professioneel
  Voor uw medewerkers via de arbeidsongevallenverzekering
  Voor uw gebouw, al dan niet met de privéwoning inbegrepen, via de brandverzekering, 
inclusief rechtsbijstand voor uw woning (inclusief een gemakkelijke digitale tool voor waar-
debepaling).
  Tegen diefstal en vandalisme
  Voor uw bedrijf: forfaitaire dagvergoeding om het bedrijfsresultaat van uw onderneming 
te behouden na een gedekt schadegeval.
  Voor al uw materiaal en elektronische toestellen zowel vast- als draagbaar bureel- en 
medisch materiaal, waarbij vast materiaal ook gebruikt mag worden door andere kinesi- 
therapeuten waarmee u samenwerkt.
  Tegen cyberrisico’s
  Bijstand met praktische en eerste hulpinformatie in geval van een gedekt schadegeval 

Voordelen van KineProtect
  100% vrijheid: u stelt uw persoonlijk verzekeringspakket samen, aangepast aan uw behoeften 
  1 enkel contract: meerdere verzekeringen gegroepeerd in één contract met één jaarlijkse 
premiebetaling.
  Flexibiliteit: afhankelijk van het bedrag van de jaarpremie, kan de betaling ervan worden 
opgesplitst. En dit zonder extra kosten.
  Trouw beloond: afhankelijk van het aantal afgesloten dekkingen en onder bepaalde voor-
waarden, geniet u, dankzij de actie Back to You, van een mooi financieel voordeel.
  Extra voordeel voor Curalia leden: 10% korting op alle waarborgen

KineProtect

Kinesitherapeut



Pieter-Jan is een startende kinesitherapeut en wil zich vooral toespitsen op zijn pa-
tiënten en beroep. Toch moet hij een groot aantal verzekeringen afsluiten, zowel op 
professioneel als persoonlijk vlak, alvorens hij zijn professioniële carrière kan starten. 
Door Curalia moet Pieter-Jan zich geen kopzorgen maken over alle verschillende 
verzekeringen. Met de all-in-one verzekering KineProtect kan hij alle verzekeringen die 
hij nodig heeft onder één contract afsluiten.

Voorbeeld :

Verzekeringspakket op maat en aangepast aan de behoeftes 
van de kinesitherapeut, zowel op professioneel als privévlak 
1 contract, keuze uit verschillende verzekeringen en slechts 
1 te betalen premie
Dekking van de bedrijfsleider in geval van een ongeval, 
24 uur per dag, 7 dagen per week 

SAMENGEVATSAMENGEVAT

Deze reclamebrief bevat een algemene voorstelling van het product Talensia KineProtect, een schadeverzekering 
onderworpen aan het Belgisch recht. De verzekering wordt onderschreven voor de duurtijd van één jaar, met de 
mogelijkheid tot stilzwijgende vernieuwing. Wij raden u aan om de algemene voorwaarden die van kracht zijn en 
die het geheel van de toepasselijke modaliteiten van onze verzekeringsdekkingen hernemen, aandachtig te lezen. 
Deze documenten zijn beschikbaar bij Curalia die tot uw beschikking staat voor iedere bijkomende inlichting. In 
geval van klacht kunt u een beroep doen op de dienst Customer Protection (AXA, Troonplein 1 te 1000 Brussel, 
e-mail: customer.protection@axa.be). Indien u van mening bent dat u op deze manier niet de beste oplossing heeft 
verkregen, kunt u zich wenden tot de dienst Ombudsman Verzekeringen, De Meeûssquare 35 te 1000 Brussel (www.
ombudsman.as). Verzekeraar: Axa Belgium NV van verzekeringen toegelaten onder nr 0039 – maatschappelijke 
zetel: Troonplein 1, 1000 Brussel – www.AXA.Be ; Tel. 02/67861.11

“Een essentieel verzekeringspakket voor kinesitherapeuten: 
gemakkelijk te beheren en perfect aangepast aan hun behoeften, 

zowel professioneel als privé”
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Nog vragen? 
Wenst u een gepersonaliseerde simulatie?
Contacteer ons via info@curalia.be of via 02/735.80.55


