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Van lanceert
TieghemzijnInsurance
app!

Info, bijstand en advies op maat
Download de app in
App Store

Geef de code in 0 3 7 7 2 1

Start 

Samen gaan we digitaal! Daarom stel ik je mijn nieuwe
app ter beschikking: PRONTO.
Met die app sta ik nog dichter bij jou, om je advies te
geven en je snel te helpen wanneer je in de problemen zit.
Heb je autopech? Is je woning ondergelopen?
Met PRONTO vind je snel de juiste informatie en kan je mij
rechtstreeks contacteren.

Download PRONTO en meld je aan met
mijn persoonlijke code: 0 3 7 7 2 1

Je gezin, je woning, je wagen …
samen focussen we op jouw
prioriteiten. Ontdek hoe PRONTO
je kan helpen!

Contacteer
mij

Mijn nieuwsberichten

Ben je klant bij
AG Insurance?*
Geniet dan
aantrekkelijke
voordelen bij onze
uitgekozen partners

Ben je klant bij
AG Insurance en/of
Touring?*
Maak dan gebruik
van de bijstand
bij autopech

Nuttige tips in
geval van nood

Mijn tips & tricks
rond preventie

Bezorg me de
informatie over je
schadegeval en
voeg foto’s toe

Hoe kan je PRONTO gebruiken?
Heel eenvoudig!
∫ Download de app in
Google Play
App Store

∫ Meld je aan met mijn persoonlijke code:

0 3 7 7 2 1
∫ Registreer je naam, voornaam en e-mailadres.
Zo, PRONTO is klaar om je bij te staan met het beste advies!
Ik wens je veel plezier met PRONTO en blijf ter beschikking.

Je verzekeringsmakelaar

Van Tieghem Insurance
0496/49.65.12
jonathan@vantiegheminsurance.be

* Voordelen onder voorwaarden. U kunt de inhoud en voorwaarden
van de voordelen raadplegen bij uw makelaar of op
www.aginsurance.be

PRONTO
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