
Voor een graag geziene klant
exclusieve voordelen

happy you 2015





AXA waardeert u als klant 
en wenst u daarvoor te belonen

Al te vaak vindt men het evident dat u ergens klant bent.

AXA bekijkt dat anders !

Wij zijn onze klanten dankbaar voor hun engagement en hun trouw.  
Wij waarderen u en wensen dat ook te tonen.

Daarom werd ‘happy you’ in het leven geroepen. Een voordelenprogramma met privileges voorbehouden 
voor onze beste klanten.

En vermits u deze brochure krijgt, bent u voor ons een happy you klant en geniet u in 2015 deze 
 voordelen.

Leest u even mee en ontdek wat wij voor u in petto hebben.





Uw comfort2bank-zichtrekening : gratis

VOORDEEL 1
Gratis comfort2bank-zichtrekening

Beheer uw budget heel eenvoudig met de comfort2bank-zichtrekening, een pakket met alles wat u 
nodig hebt om comfortabel te bankieren en te betalen : 2 bankkaarten (1 per titularis), homebanking, 
mobile banking … en u kunt gratis 2 Visa Classic kaarten krijgen (1 per titularis) !

Met uw comfort2bank-zichtrekening bepaalt u zelf hoe u uw bankzaken regelt : via het gemak van online 
en mobile banking of aan het loket van uw bankagentschap. Want deze service krijgt u er bovenop.

U hebt al een comfort2bank-zichtrekening ?
Dan kost die u tot eind 2015 helemaal niets. Noch voor de rekening, noch voor uw uittreksels 
(online of maandelijks bij u thuisgestuurd).

U hebt nog geen comfort2bank-zichtrekening ?
Dan is het nu het aangewezen moment om er een te openen, want ze is tot eind 2015 gratis.





Uw effectenrekening : voordelig

VOORDEEL 2
Een voordelige effectenrekening
Als happy you klant geniet u een voordelig tarief op de eventuele bewaarlonen die u in 2015  
betaalt voor uw effectenrekening(en) :

■	 AXA producten in bewaring geven is helemaal gratis.

■	 	U betaalt slechts 8 euro per lijn voor niet AXA producten, dat is een korting van 20% op het 
 standaardtarief.

■	 	Bovendien kan uw totale rekening nooit hoger oplopen dan 80 euro.

Doorheen het jaar betaalt u het normale tarief, maar begin 2016 krijgt u van ons het verschil 
 terugbetaald.





VOORDEEL 3
Speciaal tarief op een woonkrediet voor u én uw kinderen

Speciaal tarief op een woonkrediet voor u én uw kinderen
Droomt u nog steeds van een buitenverblijf ? Eén van uw kinderen wenst een stekje voor zichzelf  
te kopen ? Of u wenst grondig te renoveren nu de kinderen het huis uit zijn ?

Klop dan zeker aan bij uw AXA Bankagent, want hij kan u in 2015 happy you voorwaarden aanbieden  
op uw woonkrediet.

Uw woonkrediet : speciale voorwaarden





Uw happy you cheques

VOORDEEL 4
Happy you voordeelcheques
Als happy you klant krijgt u ook nog een chequeboekje met daarin 5 persoonlijke voordeelcheques.

Die kunnen u in totaal 1.250 euro opleveren bij intekening op spaar- en  beleggingsverzekeringen  
van AXA Belgium en beleggingen van AXA Bank.

-  De happy you cheques voor de spaar- en beleggingsverzekeringen van AXA Belgium zijn geldig  
vanaf 1 april tot 31 december 2015 voor de volgende producten : Oxylife, Piazza Invest en de Life 
Opportunity uitgiftes.

-  De happy you cheques voor de beleggingen van AXA Bank zijn geldig vanaf 1 maart tot 31 december 2015 
voor AXA bankfondsen zonder vervaldag en de Optinote uitgiftes.

Geniet tot eind 2015 het voordeel van al deze happy you cheques.





Uw happy you magazine

VOORDEEL 5
Een gratis abonnement op het magazine happy you
Financiële informatie, nuttige en interessante tips, advies voor beleggers en een transparante uitleg 
voor spaarders. Dàt vindt u in het gratis magazine happy you.

Omdat een goede relatie tussen u en ons gebaseerd is op duidelijke en eerlijke communicatie.



VOORDEEL 6

De Tijd Digitaal + weekend : 
slechts 1 euro per maand gedurende 2 maanden
AXA biedt u de kans om gedurende 2 maanden op een zeer voordelige manier kennis te maken 
met de krant De Tijd. Met het abonnement ‘De Tijd Digitaal + Weekend’ ontvangt u :

■	 op zaterdag de weekendkrant in uw brievenbus, met de extra magazines Netto en Sabato
■	 elke dag vanaf 6 u. de digitale krant op uw pc of tablet
■	 24/7 alle nieuwsupdates op www.tijd.be

Surf naar tijd.be/axavoordeel en bestel uw abonnement via kredietkaart. 

U ontvangt De Tijd Digitaal + Weekend gedurende 2 maanden voor 1 euro per maand. Vervolgens 
geniet u nog 6 maanden lang 35% korting. Daarna betaalt u de normale prijs. U kunt uw abonnement 
op elk moment kosteloos stopzetten.

Aanbod geldig tot en met 31 december 2015, enkel voor nieuwe abonnees in België.

Uw voordelig abonnement op De Tijd



VOORDEEL 7

Een heel jaar lang Plus Magazine voor slechts 11,35 euro 
per trimester
Vandaag is uw wereld groter dan ooit. Dat vraagt om een klare kijk. En net dat wil Plus 
Magazine u bieden, op alle mogelijke vlakken : gezondheid, recht en geld, cultuur, reizen, 
welzijn, familiaal leven, lifestyle … Al dat boeiends bundelt Plus Magazine 
speciaal voor u tot 150 pagina’s vol nuttige maar ook leuke lectuur, elke maand opnieuw.

Abonneer u nu op Plus Magazine : 11 nummers + een elegante 4-delige bagageset 
voor slechts 11,35 euro per trimester.
Ga naar www.promotie.abonnementen.be en voer de volgende code in : 10A15YDI 
of bel naar 078 353 305 en geef de code 15YDI op.

Een kennis die jarig is ? Schenk een leuk verjaardagscadeau en laat hem of haar 
ook profi teren van dit voordelig aanbod. Leesplezier voor een heel jaar lang !

Aanbod geldig tot en met 31 december 2015, enkel in België en voor nieuwe abonnees.

Vandaag is uw wereld groter dan ooit. Dat vraagt om een klare kijk. En net dat wil Plus 
Magazine u bieden, op alle mogelijke vlakken : gezondheid, recht en geld, cultuur, reizen, 

speciaal voor u tot 150 pagina’s vol nuttige maar ook leuke lectuur, elke maand opnieuw.

Abonneer u nu op Plus Magazine : 11 nummers + een elegante 4-delige bagageset 

Aanbod geldig tot en met 31 december 2015, enkel in België en voor nieuwe abonnees.

Magazine u bieden, op alle mogelijke vlakken : gezondheid, recht en geld, cultuur, reizen, 

Uw Plus Magazine met fi kse korting
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