
Om een arbeidsongeschiktheid aan te geven, selecteert u ‘Aangifte’ in de rubriek ‘Arbeidsongeschiktheid’ in 
de tab ‘Bewerkingen aangeslotene’. 

Hoe online een schadegeval bij arbeidsongeschiktheid                 
aangeven ?



Als u het polisnummer kent, kunt u het rechtreeks invoeren in de zone ‘Polisnummer’ links op het scherm.

U kunt ook de zoekmotor gebruiken op basis van de naam, het polisnummer of het rijksregisternummer van de             
aangeslotene. 

Klik vervolgens op de naam van de betrokken aangeslotene.

Controleer en verbeter eventueel de administratieve gegevens van de aangeslotene. Daarna vinkt u het vakje  
onderaan de tabel aan om de gegevens te bevestigen. 

De rubriek ‘Adres voor briefwisseling’ moet enkel ingevuld worden als de briefwisseling naar een ander adres  dan 
dat van de aangeslotene verstuurd moet worden. 

Om verder te gaan met de aangifte, klik op ‘Gegevens schadegeval’ links op het scherm.



Vul de gegevens over arbeidsongeschiktheid in. (Als u de IBAN-code van de bankrekening niet kent, vul dan vier 
keer ‘X’ in in het eerste veld van de IBAN-code). 

Voor de verzending van de documenten hebt u de keuze: ofwel drukt u zo meteen de briefwisseling af en bezorgt u  
die zelf aan de aangeslotene, ofwel verstuurt AXA de correspondentie rechtstreeks naar de aangeslotene.

Klik vervolgens op ‘Validatie-Synthese’ links op het scherm. 



Het laatste scherm bevat de samenvatting van de aangifte. Om deze te registreren, klikt u op ‘Stuur uw aanvraag’  
bovenaan het scherm.
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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 

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

