
VOLG UW ATHORA-
LEVENSVERZEKERING
DIGITAAL EN IN REAL-TIME OP



Altijd en overal de meest actuele informatie via de website van uw makelaar.

Athora Belgium biedt u de mogelijkheid om als klant de toestand van uw spaar- of beleggingsverzekering (tak 21 
en/of tak 23) digitaal en in real-time op te volgen via de klantenzone (MyBroker) op de website van uw makelaar. 
Altijd en overal, zonder dat u daarvoor naar uw makelaar hoeft te bellen of te mailen.

Voor deze tool werd Athora Belgium beloond met de Levensverzekeringstrofee 
2019 voor beste innovatie in de levensverzekeringen.

De tool in een notendop

Welke informatie vindt u terug?

l Spaarverzekeringen (tak 21): de actuele reserve van uw contract (maandelijkse update).

l	 Beleggingsverzekering (tak 23): de volledige situatie van uw beleggingsverzekering in real-time: de  
samenstelling van uw portefeuille, de verdeling en performance van de onderliggende fondsen, de evolutie over 
een bepaalde periode én de mogelijkheid om een pdf-rapport aan te maken en te downloaden. 

2019

Vraag ernaar bij uw makelaar!



Uw voordelen?

l 24u/7 toegang tot de details van uw contract

l Downloadbaar pdf-rapport met grafieken

l Beveiligde omgeving

l Altijd de meest recente informatie

l Absolute duidelijkheid

l Eenvoudig in gebruik

l Raadpleegbaar via verschillende kanalen: smartphone, tablet, computer, ...

Wat moet u doen?

1. U vraagt eenmalig aan uw makelaar om u toegang te geven tot de klantenzone op zijn website.

2. U maakt een account aan.

3. Bij uw eerste bezoek identificeert u zich door een digitale foto van uw identiteitskaart op te laden. 
 Dit hoeft u maar 1 keer te doen.

4. Klik door naar uw contract om de huidige situatie te bekijken.



Hoe werkt het?

Uw makelaar bezorgde u een login voor de klantenzone MyBroker?

Dan kunt u de volgende stap zetten naar de raadpleging van uw Levencontract.

NAAM KLANT

Ga naar de website van uw 
makelaar en meld u aan op 

de klantenzone.

Klik op ‘mijn contracten’. Selecteer vervolgens het 
contract Leven van Athora 

Belgium waarvan u de
 details wilt bekijken.

Via ‘Naar de verzekeraar’ 
krijgt u toegang tot 
de actuele toestand 

van het contract.



Identificatie bij uw eerste bezoek

Bij uw eerste bezoek identificeert u zich door een digitale foto van uw identiteitskaart (voor- en achterkant) op te 
laden.

Vanaf dan hebt u steeds rechtstreeks toegang tot de verzekeringscontract(en) die u bij Athora Belgium hebt.



Welke informatie vindt u terug?

Via MyBroker kunt u voortaan de situatie van uw contract in real-time bekijken:

l tak 21: de reserve van zijn contract (wordt maandelijks geüpdatet)
l	 tak 23: de volledige situatie van uw beleggingsverzekering in real-time: de samenstelling van uw portefeuille, 

de verdeling en performance van de onderliggende fondsen, de evolutie over een bepaalde periode én de mo-
gelijkheid om een pdf-rapport aan te maken en te downloaden. 

Deze gegevens kunt u ook opvragen en bekijken op tablet en/of PC.



Indien gewenst kunt u het volledige rapport bewaren of afdrukken. 

U krijgt een actuele stand van zaken van uw contract, inclusief overzicht en grafieken.

Uw makelaar staat steeds tot uw beschikking voor verdere toelichting.

Wilt u GV260949.pdf
downloaden?

Annuleren Downloaden

Naam klant
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