
Op het welkomstscherm van de Dail-website (http://www.fe.axa.be/dailemployeebenefits/), kunt u de user-id en het 
voorlopige wachtwoord dat u via mail hebt gekregen  invoeren. 

Houd rekening met kleine letters en hoofdletters wanneer u het wachtwoord invoert. Als u het wachtwoord kopieert en 
plakt, zorg er dan voor dat u enkel het wachtwoord selecteert (zonder extra spatie).

Klik daarna op ‘OK’. 

Hoe inloggen ?

http://www.fe.axa.be/dailemployeebenefits/
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Daarna zal de  toepassing u vragen om een nieuw wachtwoord te kiezen, rekening houdend met de vermelde regels om 
veiligheidsredenen (ten minste 8 karakters, 3 letters, 1 hoofdletter, …). Om een nieuw wachtwoord aan te maken moet u 
eerst het wachtwoord invoeren dat u via mail hebt gekregen, en vervolgens een nieuw wachtwoord invullen , en beves-
tigen. Klik daarna op ‘OK’.  

Daarna krijgt u een bericht van bevestiging van de registratie van uw nieuw wachtwoord. Klik daarna op ‘Continue’.
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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 

Wanneer u de eerste keer inlogt, zal u ook gevraagd worden om een geheime vraag en het antwoord hierop te formule-
ren. Zorg ervoor dat u deze geheime vraag en het antwoord goed kiest, in geval van problemen kunt u hiermee steeds uw 
wachtwoord herstellen.
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Opmerking: 

- Om veiligheidsredenen moet u uw wachtwoord om de 2 maanden veranderen. De toepassing zal u vragen om een 
wachtwoord te kiezen dat u nog nooit eerder op de site hebt gebruikt.

- Vergeet niet uw persoonlijke gegevens te controleren (vooral uw e-mailadres). Zo kunnen wij u uw nieuwe wachtwoord 
naar het juiste e-mailadres sturen bij problemen.

Als u moeilijkheden hebt bij het inloggen, kunt u contact met ons opnemen via e-mail :

supportemployeebenefits@axa.be. 

(Her)lees de talrijke voordelen en functionaliteiten van Dail alsook de handleidingen die u kunnen helpen via volgende 
link: www.axa.be/infodail/nl.
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