
Wat is Dail AXA Employee Benefits ? 

Dail is dé oplossing om uw groepsverzekering op een eenvoudige, snelle en beveiligde manier online te beheren! 

Dankzij deze beveiligde website hebt u in real time toegang tot informatie over de groepsverzekering van uw medewerkers en 
kunt u in enkele  klikken op een eenvoudige, snelle en veilige manier online beheersdaden uitvoeren ... Kortom, een 
aanzienlijke tijdsbesparing voor u! 

Een greep uit de talrijke functionaliteiten die beschikbaar zijn in Dail... 

Raadplegen :

De contractuele documenten  

Alle contractuele documenten zijn beschikbaar in Dail (reglementen, bijvoegsels …). 

De boekhoudkundige bewegingen  

U kunt de boekhoudkundige bewegingen van uw werkgeversrekening raadplegen. Op deze manier ziet u in real time de 
facturen die naar u verstuurd werden en het te betalen saldo. Zo kunt u checken of wij uw betaling goed ontvangen hebben.   

De details van de uitnodiging tot betaling 

U hebt ook toegang tot het detail van de uitnodiging tot betaling welk overeenstemt met het overschrijvingsformulier dat u 
werd opgestuurd.   

De basis voor de aangifte aan de RSZ

Om u te helpen bij de driemaandelijkse aangifte aan de RSZ van de premies die zijn betaald in het kader van uw 
groepsverzekering, stellen wij u de berekeningsbasis van de bijzondere socialezekerheidsbijdrage ter beschikking voor de door 
u gekozen periode. 

Alle informatie betreffende uw aangesloten medewerkers 

U kunt bijvoorbeeld de waarborgen en de premies voor elke aangesloten medewerker raadplegen. 

De historiek en de voortgang van uw aanvragen 

Dankzij Dail kunt u de voortgang van de aanvragen die u hebt ingediend in real time bekijken. 

... 

Uw groepsverzekering beheren :

Een nieuwe medewerker aansluiten 

Wanneer u een nieuw personeelslid aanwerft, kunt u hem/haar bij uw groepsverzekering aansluiten in enkele klikken … 
Dankzij deze functionaliteit bespaart u heel wat tijd en is uw medewerker onmiddellijk verzekerd. 



De gegevens van de aangesloten medewerkers updaten  

Ieder jaar herberekent AXA de premies en waarborgen van uw aangesloten medewerkers op basis van de wijzigingen van de 
bezoldiging, van het percentage van de arbeidstijd, van de burgerlijke staat en van het aantal kinderen ten laste. Hiervoor 
ontvangt u een e-mail waarin u wordt gevraagd de gegevens van uw medewerkers bij te werken. Deze update kan snel via Dail 
gebeuren! 

Een arbeidsongeschiktheid aangeven 

In geval van arbeidsongeschiktheid van één van uw aangesloten medewerkers, kunt u ons hiervan rechtstreeks via Dail op de 
hoogte brengen. U kunt vervolgens de lijst van de betalingen betreffende de door AXA Belgium gestorte 
arbeidsongeschiktheidsrenten raadplegen.

De waarborgen op de afloopdatum simuleren 

U kunt op ieder ogenblik een simulatie vragen van het bedrag van de kapitalen bij de afloop van het contract van uw      
aangesloten medewerkers. 

Een vertrek meedelen 

Indien één van uw medewerkers met pensioen gaat of de maatschappij verlaat, kunt u ons hiervan op de hoogte brengen in 
enkele klikken … 

... 

Wacht niet langer en bekijk de demo: http://www.demodail-axa.be 

Wat moet u doen als u uw userID of uw wachtwoord bent vergeten ? 
Als u voor de eerste keer aanlogt, zal de toepassing u voorstellen om een geheime vraag en het antwoord erop te kiezen, om 
uw wachtwoord snel en gemakkelijk terug te vinden als u het vergeet. Het is dus belangrijk om goed deze geheime vraag en 
het antwoord te kiezen. U krijgt uw nieuw wachtwoord onmiddellijk via e-mail toegestuurd.

Bent u het antwoord op de geheime vraag of uw userID vergeten, dan kunt mailen naar het team van de Service Desk 
Employee Benefits: ITServicingDailEB@axa.be.  

Hoe logt u aan op de site ?

http://www.fe.axa.be/dailemployeebenefits/

U moet gewoon de userID en het wachtwoord die u via    
e-mail hebt ontvangen invoeren en u krijgt toegang tot 
de talrijke functionaliteiten van Dail!

Aarzel niet om het adres van de Dail-site aan uw        
   favorieten toe te voegen! 

http://www.fe.axa.be/dailemployeebenefits/

Voor algemene informatie kunt u eveneens onze               
website raadplegen. 

http://www.employeebenefits-axa.be 
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