
CREST40 is een verzekeringsspaarformule van AXA Belgium.
6,05%: nettorendement in 2005.
Dit rendement is een bewijs van het goede beheer van het fonds, maar vormt geen
garantie voor het toekomstig rendement. Op de volgende algemene vergadering van 
AXA Belgium wordt het rendement ter bekrachtiging voorgelegd.

CREST40
Uw spaargeld heeft ambitie.

CREST40

6,05%
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■ Een heel aantrekkelijk tarief
■ Uw rentevoet 4 maand gegarandeerd als de lening aanvaard is
■ 1 maand gratis uitstel van betaling van de eerste mensualiteit
■ Financiering tot 110% van de waarde van het voertuig, inclusief BTW
Lening op afbetaling onderworpen aan de wet op het consumentenkrediet. Kredietgever: AXA Bank Belgium.

Speciale
Salonvoorwaarden
voor de financiering van uw nieuwe wagen

TOT 31 MAART 2006

0 euro franchise bij ongeval
+

0 euro waardeverlies bij ‘perte totale’ en diefstal

Dit aanbod geldt voor de formule “Aangenomen Afschrijving Plus”.
0 euro franchise voor totaalverlies of herstellingen van meer dan 500 euro (exclusief
BTW)  na een auto-ongeval, wanneer u een beroep doet op een door AXA 
geconventioneerde garage. 0 euro waardeverlies tot 2 jaar na de eerste inverkeerstelling.

Doe een beroep op onze snelle en uitstekende service 
en vraag ons vandaag nog meer informatie.

Speciale
Salonvoorwaarden
voor de verzekering van uw nieuwe wagen
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