TOP AANBOD VOOR APOTHEKERS 2022

Voor meer dan € 190
aan GRATIS verzekeringen bij Curalia!
Als apotheker heb je nood aan enkele verzekeringen. Sommige verzekeringen zijn verplicht, andere
sterk aan te raden.
Bij Curalia helpen we jonge apothekers graag op weg. Om die reden bieden we jou aan de start van
je carrière een aantal GRATIS VERZEKERINGEN aan. Zo hoef je je daar in ieder geval niet druk om te
maken. Er komt immers al genoeg op je af als startende apotheker!

Welke verzekeringen biedt Curalia je GRATIS aan?

Indien je in 2022 of in 2023 je RIZIV-contract tekent bij Curalia, krijg je van ons een gratis “dagvergoeding bij arbeidsongeschiktheid” tot eind 2023. Dat is dus 1,5 jaar lang een gratis verzekering!
Maar waar heb je die verzekering eigenlijk voor nodig? Indien je arbeidsongeschikt raakt door
bijvoorbeeld een ongeval of ziekte, dan betaalt de mutualiteit je slechts een kleine vergoeding voor
de dagen dat je niet kunt werken. Deze vergoeding is misschien net genoeg om een pintje van te
gaan drinken op café, maar zeker niet om de huur of hypotheek van een huis of appartement van
te betalen! De dagvergoeding die Curalia je biedt is een extraatje bovenop de vergoeding van de
mutualiteit. Bovendien geniet je ook van onze lage instapkosten (2.95%) op de premie die je zelf – of
het RIZIV – stort op je contract.

Maar er is meer!

Klaar voor de volgende stap in je leven: het huren* of kopen van een appartement of een woning?
Voor iedere brandverzekering afgesloten voor 31/12/2022 biedt Curalia gratis 1 jaar lang een familiale
verzekering bij Baloise aan met inbegrip van uitgebreide rechtsbijstand via DAS voor uw privéleven
(€ 130,83). Deze verzekering dekt jou voor alle mogelijke schade die je kunt toebrengen aan derden.
Denk bijvoorbeeld aan die camera van een vriend die je op de grond laat vallen…
Misschien koop je, nu je eindelijk een eigen inkomen hebt, wel een auto! Vergeet in dat geval geen
(verplichte!) autoverzekering af te sluiten. Indien je dit voor 31/12/2022 bij Curalia doet, krijg je van ons
een jaar lang een gratis rechtsbijstandverzekering bij DAS (€ 70,12), een onafhankelijke rechtsbijstandspecialist. DAS staat je altijd bij met juridische hulp in geval van bijvoorbeeld een botsing met een
andere wagen. Ook als jij in fout bent!
*Sinds 1 januari 2019 ben je verplicht om een brandverzekering af te sluiten als huurder. Dit geldt in Vlaanderen
en Wallonië. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is deze verplichting (nog niet) van kracht.
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