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HISCOX, EEN VERZEKERAAR
ALS GEEN ANDER.
Sinds 1901 is Hiscox toonaangevend in het topsegment
van verzekeringen. Wij verzekeren wereldwijd koningshuizen en vooraanstaande families met hun bijzondere
woningen, luxe inboedels en verzamelingen.
Met een verzekeringsproduct van Hiscox biedt
Hiscox een alomvattende verzekering passend voor
de vermogende particulier. Wij bieden exclusieve
maatwerkdekking voor dierbare en soms zelfs
onvervangbare zaken, van financiële en
emotionele waarde.
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DE PEARLCARD BY HISCOX.

Hiscox biedt u nu de kans om te genieten van
verschillende privileges, zowel zakelijk als privé voor u én
uw gezin. Dit bieden we u aan middels een membership bij
Pearlcard. Een samenwerking die de gezamenlijke fascinatie
voor exclusieve service en ondersteuning onderstreept.
Met de Pearlcard kunt u altijd rekenen op unieke kortingen
bij partners, zorgvuldige, betrouwbare en snelle service,
afgestemd op uw persoonlijke wensen. Een overzicht van
de door Pearlcard te leveren diensten zal nimmer
compleet zijn, alles is tenslotte mogelijk.
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“Met de Lifestyle Service van Pearlcard
heeft u exclusief toegang tot ultieme ervaringen.”
by

PEARLCARD STAAT VOOR U KLAAR
OM UW DROMEN, DOELEN OF
WENSEN TE REALISEREN.

Lifestyle
VIP-tickets? Toegang tot uitverkochte concerten?
Een kinderfeestje voor uw kinderen of een workshop
bij het Metropole Orkest? Uw persoonlijke Pearlcard
Manager regelt het voor u, betrouwbaar, snel en
zorgvuldig.

Concierge
Van originele persoonlijke relatiegeschenken
tot studentenwoningen: wij regelen het voor u.
Met ons actuele aanbod aan hotels, restaurants,
cultuur en entertainment kunt u met al uw
persoonlijke hospitalitywensen bij ons terecht.

Winecircle
Pearlcard biedt u exclusieve toegang tot de Winecircle.
Hier kunt u de meest uitzonderlijke wijnen online bestellen.
Daarnaast staan onze wijnadviseurs klaar om u te
voorzien van persoonlijk advies. Ook kunt u gebruik
maken van de wijnkelderservice aan huis en bieden wij
toegang tot wijnhuizen en wijnreizen naar keuze.

Trusted Advisors
Behoefte aan een second opinion of klankbordoverleg? Onze bekwame advocaten, notarissen,
accountants en verzekeraars staan kosteloos voor
u klaar. Ook voor vermogensbeheer, estate planning
of troonopvolging kunt u bij ons terecht voor een consult.

Travel
Voor u organiseren wij groeps- en privéreizen,
incentives en handelsmissies met een personal touch.
Dankzij ons wereldwijde netwerk van zakelijke relaties
stellen we een succesvol programma samen. Geen tijd?
Wij nemen het u graag uit handen.

Healthcare
Een MRI-scan, second opinion of onverwacht snelle
opname? Wij bieden de snelste weg naar de beste
zorg. Onze medisch experts geven direct toegang tot
de beste cardiologen, tandheelkundigen en andere
medisch specialisten. Ook voor het maken van een
gezondheids- en vitaliteitsplan.
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“Pearlcard biedt u persoonlijke gezondheidszorg service.
De snelste weg naar de beste gezondheidszorg.”
by

“Voor al uw hospitality wensen staat de
Pearlcard Concierge Service voor u klaar.”
by

Voor vragen, of voor het doorgeven van uw persoonlijke wensen kunt u contact opnemen met Pearlcard via:
telefoonnumer: +31 (0)88 – 511 55 55 / e-mail: service@pearlcard.com / adres: Koningslaan 52, 1075 AE Amsterdam, Nederland
Bekijk de aanbiedingen en mogelijkheden als member van Pearlcard via www.pearlcard.com.
Disclaimer: aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.
Met dank aan © Getty Images.

