Uw agrarische
verzekeringsspecialist

Felison spreek de taal
van de boeren en
tuinders
De agrarische markt brengt kansen, maar ook risico’s en
financiële zorgen met zich mee. Felison staat uw kantoor
graag bij in het verzekeren van de risico’s die een agrarisch
bedrijf loopt. De keuze voor Felison ligt dan voor de
hand. Wij zijn namelijk dé partner voor verzekeringen en
financiële diensten in de agrarische sector. Zowel zakelijk
als privé zijn de belangen van de ondernemer bij Felison in
goede handen.
De taal van de boeren en tuinders
De wereld is ingewikkeld en ontwikkelingen gaan snel. Het is dan ook
verstandig een specialist in te schakelen die verstand heeft van de
agrarische sector. Wij kennen de wereld en begrijpen de kansen,
problemen en omstandigheden die spelen binnen de agrarische
sector. Felison staat via uw kantoor de boeren en tuinders graag bij
in het regelen van de risico’s die een agrarisch bedrijf loopt. Onze
producten en diensten stemmen wij dan ook zo veel mogelijk af op
de doelgroep. Zowel zakelijk als privé zijn uw belangen bij Felison in
goede handen. Wij leveren diensten die het best past bij agrarische
ondernemers en onderscheiden ons met unieke kenmerken:
•

Agrarisch specialist

•

Flexibiliteit en maatwerk verzekeringen

•

Direct persoonlijk contact

•

Uitgebreide en unieke voorwaarden

•

Dubbele dekkingen zijn uitgesloten

•

Alles goed geregeld

Een greep uit ons unieke en specifieke aanbod
Felison heeft specifieke en unieke producten en diensten voor de
agrarische sector ontwikkeld:
•

Aansprakelijkheid Bedrijven (AVB)

•

Agro-AOV

•

Bedrijfsschadeverzekering

•

Rechtsbijstandpolis

•

VerzuimCare

•

Werkmaterieelverzekering

•

Milieuschadeverzekering

•

Motorrijtuigenverzekering

•

Ziektekostenverzekering

Verzekeringen en advisering
Al onze verzekeringsproducten en diensten zijn van deze tijd en
precies op elkaar afgestemd. Met Felison kunt u bouwen op een
netwerk van specialisten, met unieke producten voor de agrarische
sector. Wij zijn uw kantoor en uw klanten graag van dienst.

Trouw aan de sector
Felison is snel op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Wij gaan mee
met de tijd, zodat wij ook in de toekomst een geschikte zakenpartner
blijven. U kunt hierbij denken aan nieuwe verzekeringsoplossingen,
een blijvend oordeelkundige kijk op kosten en slim gebruik van
moderne communicatiemiddelen.

Felison

Felison is gevolmachtigd agent sinds 1996 voor
verschillende verzekeraars. Dit betekent dat Felison zelf
verzekeringen mag accepteren, schades mag afhandelen en daarnaast een ruime ervaring heeft opgebouwd.
Onze aanpak kenmerkt zich door korte lijnen met
specialisten die verstand van zaken hebben.
Compleet verzekerd met één aanspreekpunt
Direct alles geregeld op verzekerings-, verzuim- en
financieel gebied. Dat kan met een op maat samengesteld totaalpakket van Felison. Van zakelijke tot
particuliere verzekeringen en overige financiële
dienstverlening.
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