
GROEPSVERZEKERINGEN 

Toegang tot toepassingen CEBO en DAIL EB  
U wenst toegang tot CEBO, onze offertetoepassing voor groeps- en hospitalisatieverzekeringen, en DAIL Employee Benefits, onze 
online tool voor het beheer van groepsverzekering (pensioen, overlijden, arbeidsongeschiktheid). 

 

Uw persoonlijke gegevens 

Vul deze tabel in voor uzelf en eventuele collega’s die ook toegang wensen. Houd in het achterhoofd dat DAIL EB toegang tot 
vertrouwelijke gegevens geeft, waarop de GDPR privacy wetgeving van toepassing is. 

Voornaam                         

Naam                         

E-mail adres       

 

                  

Hebt u een AXA UserID? Dit is een code onder de vorm DXXXXXX. 

Ja, [vul in] D      D      D      D      

Nee, [vul in] 
Geboortedatum                         

Geslacht (M/V)                         

Telefoonnummer                         

Taal (FR/NL)                         

De gegevens van uw kantoor 

Uw verkooppuntnummer(s)       

Ik ken mijn verkooppuntnummer(s) niet, maar ik wens toegang tot 
hetzelfde/dezelfde verkooppunt(en) als [naam en AXA UserID collega]. 

      

De naam van uw Account Manager Employee Benefits of uw Business Manager       

Het verkooppuntnummer bestaat uit 5 cijfers. U vindt het terug op Extranet Pro, door te klikken op de groene 
balk met uw naam, rechtsboven op het scherm.  

Bij vragen staat uw Accountmanager of Business manager steeds tot uw beschikking. 

Aanvraag 

Stuur dit document naar gpv.verzekeringen@axa.be  met de vermelding van ‘DAIL-CEBO + naam kantoor’ in het onderwerp 
en de nieuwe gebruiker(s) en uw Accountmanager/Business Manager in cc.  
U ontvangt binnen 5 werkdagen (of 7 als een nieuwe account gecreëerd wordt) een bevestigingsmail dat uw toegang tot DAIL en 
CEBO in orde is.  
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