
Visa Premiumplus,
de kredietkaart  

die comfort en  
bescherming combineert

KREDIETKAART  
VISA PREMIUMPLUS 
Alle voordelen van een krediet-
kaart samen met een handig 
verzekeringspakket

www.axabank.be



Visa Premiumplus:   
de voordelen van een  
kredietkaart in combinatie 
met een brede waaier aan 
verzekeringen 
Met een kredietkaart betaalt u overal  
ter wereld: in de winkels, op restaurant, 
in hotels. Ook online regelt u uw  
aankopen snel en veilig.

Een kredietkaart Visa Premiumplus 
gaat veel verder: die biedt u immers 

een brede bescherming aan, niet enkel 
voor u en uw familie, maar ook voor 
uw aankopen, uw reizen en zelfs voor 
uw fiets.

Kortom, alles wat u nodig hebt voor een 
maximaal comfort.

VISA PREMIUMPLUS, MEER DAN ALLEEN EEN KREDIETKAART



Makkelijk en veilig betalen 
overal ter wereld én online

Net zoals alle kredietkaarten 
is Visa Premiumplus ideaal om 
een hotel te boeken, in winkels 
te betalen, in het buitenland of 
online. Maar ook voor uw dagelijkse 
aankopen, uw streamingdiensten 
en abonnementen. U betaalt altijd 
veilig en snel. 

Het totale bedrag dat u hebt betaald 
met uw kredietkaart gaat maar één 
keer per maand van uw rekening, 
op een vast tijdstip. U krijgt dus in 
de meeste gevallen wat uitstel van 
betaling. U bent ook beschermd 
in geval van misbruik van uw 
kaart, op voorwaarde dat u de 
nodige voorzorgsmaatregelen hebt 
genomen en dat u Card Stop en AXA 
Bank onmiddellijk inlicht in geval 
van incident.

AXA Bank biedt u de Visa 
Premiumplus-kredietkaart voor 
slechts 4,40 euro per maand in 
combinatie met uw comfort2bank 
rekening. Dit forfait omvat een 
breed verzekeringspakket, waarvan 
u een overzicht  vindt op de 
volgende bladzijde.

U kunt uw kaart online aanvragen 
via mobile banking of homebanking 
en het verloop van uw aanvraag 
op elk moment opvolgen. Uw AXA 
Bankagent kan ook het nodige doen 
voor u.

Na acceptatie van uw aanvraag 
kiest u zelf uw pincode en uw Visa 
Premiumplus-kredietkaart wordt al 
na enkele dagen bij u thuis geleverd. 
U beschikt dan over een extra 
geldreserve van 2.500 euro of meer 
per maand. Een comfortabele en 
flexibele financiële marge.

“In sommige hotels of online shops kunt 
u niet zonder kredietkaart betalen”

WERELDWIJD EN ALTIJD GELD OP ZAK



Uw comfort blijft behouden, 
zelfs bij onverwachte situaties
U merkt het, het sleutelwoord van uw Visa Premiumplus-kredietkaart is comfort. En het  
gaat niet alleen om betaalgemak: uw kaart biedt u een uitgebreid verzekeringspakket, 
waardevol in geval van een probleem. Oordeel zelf. 

AANKOOPVERZEKERING

• Bescherming voor uw aankopen  
in winkels

• Verzekering voor uw online aan-
kopen

• 2 jaar verlengde fabrieksgarantie
• Tevredenheidsgarantie

Gedekte schade
• Diefstal + toevallige schade  
• Non-conformiteit van het goed + 

niet-levering

Voorwaarden 
• Aankoop van meer dan 150 euro  

betaald met uw Visa Premiumplus

Bedrag
Maximale vergoeding: 1.000 euro/jaar

FIETSBIJSTAND

• Herstellingsbijstand
• Mobiliteitsbijstand

Bijstand voor de fiets
• Die geïmmobiliseerd is of niet meer 

kan rijden in veilige omstandigheden 
• Als gevolg van een: verkeersongeval,  

pech, platte band, vandalisme, 
(poging tot) diefstal, verlies van de 
sleutel/geblokkeerd hangslot

Voorwaarden 
• Houder zijn van een Visa Premium-

plus-kredietkaart 

Tussenkomst 
In geval van diefstal: kosten van het 
transport van de verzekerde tot aan de 
plaats van zijn vertrek (niet-limitatieve 
voorbeelden: woning, wagen ...) 
In alle andere gevallen: reparatie ter 
plaatste of transport van de fiets naar 
de reparatieplaats of vertrekplaats. 
Maximaal twee tussenkomsten/12 
maand

OVERZICHT VAN DE WAARBORGEN



BEVEILIGING DOOR EEN BREED VERZEKERINGSPAKKET 

REISVERZEKERING  

• Reisannulatie en reisonderbreking
• Reisbijstand en medische bijstand, 

ski assistance inbegrepen
• Repatriëring
• Ongemakken onderweg
• Telefonische bijstand

Bijstand voorzien in geval van
• Vertraging of annulering vlucht of 

trein
• Gemiste verbindingen
• Verloren of vertraagde bagage
• Verloren/gestolen reis- of identi-

teitsdocumenten, betaalmiddelen
• Medisch probleem, hospitalisatie, 

overlijden

Tussenkomst 
Reisannulatie:
• bij annulatie binnen 30 dagen voor de vertrekdatum:  

maximaal 5.000 euro/reis/gezin/jaar
• bij annulatie meer dan 30 dagen voor de vertrekdatum:  

500 euro/gezin
Opsporings- & reddingskosten
Skipas, - lessen en -materiaal
Repatriëringskosten 

Dit overzicht van de waarborgen is louter informatief. 
Bekijk altijd de algemene en bijzondere voorwaarden voor een volledige beschrijving  

van de voorwaarden, uitsluitingen, verzekerde bedragen en andere modaliteiten.

Voorwaarden
• Reis 100% betaald via de rekening gekoppeld aan uw Visa Premiumplus,  

ongeacht het type betaling: overschrijving, debet-/kredietkaart of een  
combinatie



Reisverzekering 
U wordt door de reisverzekering meteen beschermd als u 100% 
van uw reis betaalt via de rekening die gekoppeld is aan uw Visa 
Premiumplus-kaart, ongeacht het type betaling (overschrijving, 
debet- of kredietkaart of een combinatie).

U geniet eveneens van de volgende dekkingen:
• reisannulatie en reisonderbreking
• ongemakken onderweg (verloren of vertraagde bagage,  

vertragingen, gemiste verbindingen per vliegtuig of Thalys/
Eurostar, …)

• medische bijstand en reisbijstand
• ski assistance (repatriëring, skipas, …).

Alle details van deze dekkingen, alsook de nodige  
formulieren om een schadegeval in te dienen, vindt u op  
www.axabank.be/juridische-info/visa-premiumplus.  
Het reglement kredietkaarten staat ook op www.axabank.be/
juridische-info/algemeen-reglement-verrichtingen. U kunt 
natuurlijk bij uw AXA Bankagent terecht voor bijkomende info 
of advies. 



Aankoopverzekering 

Fietsbijstand

De aankoopverzekering beschermt 
u automatisch als u uw aankopen 
van meer dan 150 euro 100% 
betaalt met uw Visa Premiumplus-
kaart, online en in winkels.

Volgende dekkingen gelden in dat 
geval:
• bescherming op uw fysieke 

aankopen in winkels
• veilig online shoppen 

(verzekering op uw online 
aankopen)

• tot 150 euro terugbetaald per 
schadegeval met een maximum 
van 1.000 euro per jaar

• 2 jaar verlengde 
fabrieksgarantie

• Tevredenheidsgarantie (niet 
tevreden van uw aankoop? Geld 
terug).

U gebruikt regelmatig of af en toe 
de fiets (met uitzondering van, o.a. 
professionele wedstrijden, georga-
niseerde excursies of vervoer van 
schoolgroepen)? De fietsbijstand 
beschermt u overal in België!

U profiteert van deze bijstand: 
 
• overal in België en tot 30 km 

buiten de grenzen
• voor uw (elektrische <0,25 kW) 

fiets, maar ook mountainbike, 

driewieler/bakfiets, monowieler, 
tandem, ligfiets of vouwfiets

• in de volgende gevallen:
- verkeersongeval
- pech
- platte band
- vandalisme
- (poging tot) diefstal
- verlies van de sleutel/ 

geblokkeerd hangslot.



Surf naar www.axabank.be of neem contact met uw AXA Bankagent.
Nuttige artikels over betalingen en kredieten: www.axabank.be/nl/blog

EEN BEPAALD PROJECT IN GEDACHTEN?

GA TE RADE BIJ UW AXA BANKAGENT

AXA Bank is gespecialiseerd in woonkredieten en leningen op afbetaling

Voor al uw bouw- en/of verbouwplannen. Consulteer ons voordat u eraan begint.

Hypothecair krediet  |  Renovatielening
Lening voor energiebesparende investeringen

Kredietgever: AXA Bank Belgium nv, Troonplein 1, 1000 Brussel • TEL 02 678 61 11 • e-mail contact@axa.be • www.axabank.be
BIC: AXABBE22 • IBAN BE67 7000 9909 9587 • KBO nr.: BTW BE 0404 476 835 RPR Brussel • FSMA 036705 A • 7192151 - 0621 - V.U.: Wim Pauwels

facebook.com/AXABankBelgie twitter.com/AXABankBE

Let op, geld lenen kost ook geld.
De renovatielening en de lening voor energiebesparende investeringen zijn leningen op afbetaling onderworpen aan de wetgeving op het  
consumentenkrediet. Alle in deze brochure vermelde kredieten zijn onder voorbehoud van aanvaarding van uw kredietaanvraag door AXA Bank.


