
Uw tevredenheid staat centraal voor ons. Daarom willen we u zo goed mogelijk van dienst 
zijn, ook op professioneel vlak. Zo ontwikkelden we Bizz Bubble, een nieuwe oplossing voor 
verzekeringen niet-leven. Dankzij Bizz Bubble kan u gerust zijn dat uw zaak goed beschermd is 
en kan u als ondernemer focussen op wat echt belangrijk is: de verdere ontwikkeling en groei 
van uw zaak. In alle gemoedsrust.

Een verzekeringsoplossing op maat
Bizz Bubble richt zich specifiek tot zelfstandigen en 
ondernemingen die actief zijn in de kleinhandel en de 
dienstensector, en die maximum 10 werknemers in dienst 
hebben. Het is een verzekeringsoplossing op maat, die al uw 
niet-leven verzekeringen voor uw zaak groepeert. U kiest zelf 
welke verzekeringen u erin onderbrengt, waaronder minstens 
2 verschillende basisverzekeringen. Die kan u verrijken met 
aanvullende verzekeringen, op basis van de behoeften van uw 
zaak.

 Basisverzekeringen
 > auto/motor
 > brand 
 > arbeids- en persoonlijke ongevallen
 > burgerlijke aansprakelijkheid ondernemingen

 Aanvullende verzekeringen
 > schade aan elektronica
 > cyberrisico’s
 > objectieve aansprakelijheid
 > … 

KIES ZELF UW VERZEKERINGEN

De totaaloplossing voor 
uw Business-verzekeringen
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INTERESSE? 
Ga dan zeker langs in uw Belfius-kantoor. Uw Business 

Banking-specialist is de geschikte persoon om u 
deskundig advies te geven en samen met u te bekijken 

welke oplossing het best bij uw behoeften en die van uw 
zaak past.

Flexibel: u kiest à la carte de verzekeringen die beantwoorden 
aan de behoeften van uw professionele activiteit.

Helder: u krijgt in 1 oogopslag een helder overzicht van uw 
gekozen verzekeringen. Zo vermijdt u dubbele dekkingen en 
overbodige kosten, en bent u toch zeker van een uitstekende 
bescherming én gemoedsrust.

Voordelig: u geniet een solide bescherming en 
dienstverlening, aangevuld met extra waarborgen die voorzien 
zijn binnen Bizz Bubble. 
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