Privacy
Assist.
Samen voor
cybersafety.
Stel, de dochter van uw klant wordt op
Facebook door haar klasgenootjes gepest.
Of zijn zoon koopt online valse concert
tickets. Zijn eigen identiteitsgegevens
worden online gestolen en misbruikt.
Zijn vrouw raakt verwikkeld in een
discussie met een online handelaar, …

Co-create with us.
axapartners.be

Het gebeurt vaker dan u denkt. 1 op 5 Belgen klikte al op een
link of bijlage met virus. 1 op 10 Belgische online shoppers werd al
slachtoffer van cybercriminaliteit. Ongeveer 1 op de 10 Vlaamse
jongeren is recent slachtoffer of dader geweest van online pesten.
En er was 7x meer online bankfraude (phishing) op 1 jaar tijd.

Privacy Assist: beschermt bij cyberproblemen
Bij cyberpesten en diefstal van identiteits- of betaalmiddelengegevens kan uw klant
24/7 terecht bij een callcenter dat het probleem snel in kaart brengt.
Specialisten ondernemen onmiddellijk en grondig actie om reputatieschade en
misbruik tegen te gaan. Bij geschillen met online handelaars over niet-levering,
niet-conforme levering of levering van onvolledige goederen wordt uw klant vergoed.
Uw klant krijgt praktische hulp om online profielen meer af te schermen en online
pesten tegen te gaan. Hij kan ook rekenen op psychologische ondersteuning en
telefonisch juridisch advies.

Privacy Assist biedt
bijstand en bescherming bij:

VOER MEE DE STRIJD TEGEN CYBERGEVAREN …
WERK SAMEN MET AXA PARTNERS.

––

online pesten

––

online reputatieschade

Steun uw klanten door deze moderne dienstverlening onder
uw naam aan te bieden.

––

diefstal van gegevens van
betaalmiddelen

–– tegen cyberpesten, online fraude en oplichting, reputatieschade,…

––

diefstal van identiteitsgegevens
of online profielen

–– instant maatregelen: praktische hulp, tips, stap-voor-stap begeleiding

––

geschillen met online handelaars

––

geschillen inzake auteursrecht

–– callcenter 24/7 bereikbaar
–– plus psychologische en juridische begeleiding

Meer info over Privacy Assist?
Contacteer ons op marketing@axa-assistance.com
V.U. Dirk Gauwberg – AXA Partners – Louiselaan 166, bus 1 – 1050 Brussel

