
Alle documenten van uw 
cliënt op de veiligste plek
Koopaktes, testamenten, huwelijkscontracten, huurovereenkomsten, 

verzekeringsontracten, ... Een vermogen brengt heel wat documenten 

met zich mee. Al die bestanden op papier bewaren brengt niet alleen de 

nodige risico’s mee, maar is ook niet altijd efficiënt. Wat als uw cliënt 

een document verliest, het in verkeerde handen valt of het maar niet kan 

vinden terwijl u het dringend nodig heeft? De digitale kluis van Abbove 

lost al die problemen in één keer op.



Hoe werkt het?

Hoe veilig is het?

In de digitale kluis kunnen u en uw cliënt alle documenten over zijn/haar vermogenssituatie uploaden en veilig bewaren.

Verschillende veiligheidsmaatregelen maken van de digitale kluis de veiligst mogelijke plaats om de documenten van uw cliënt te bewaren.

Digitale kluis

Belangrijkste voordelen ?

1
Geen documenten meer die verspreid zijn over verschillende personen en plaatsen. Bewaar alle 

documenten van uw cliënt op dezelfde plek en vraag u nooit meer af waar u het juiste bestand kan 

vinden.

Alle documenten van uw cliënt op één plaats

2
Bespaar aanzienlijk wat tijd door gebruik te maken van de digitale kluis. Zo kan u zelf de juiste 

documenten terugvinden, zonder uw cliënt of andere adviseurs te moeten contacteren.

Tijd en moeite gespaard voor u en uw cliënt

3
Het komt vaak voor dat erfgenamen moeite hebben om de juiste documenten te vinden na het 

overlijden van een van hun naasten. Door de documenten van uw cliënt op één plaats te verzamelen, 

beschikken ze automatisch over alle informatie die ze nodig hebben om zonder problemen het 

beheer van het vermogen over te nemen.

Gemoedsrust voor uw cliënt en zijn/haar erfgenamen

Vertrouwelijk

U kan alle soorten bestanden uploaden in de digitale 

kluis, van afbeeldingen en Word-documenten tot PDF- 

en Excel-bestanden.

Upload alle soorten bestanden

Of, in veiligheidstermen, geëncrypteerd. Dat 

betekent dat enkel bevoegde personen de 

documenten kunnen lezen die u toevoegt aan de 

digitale kluis.

Alle documenten worden 


onleesbaar gemaakt
Iedereen die toegang heeft tot de Abbove-groep van 

uw cliënt kan documenten bekijken en uploaden. Wil u 

bepaalde bestanden privé houden? Dan kan u de 

toegang eenvoudig beperken tot uzelf en uw cliënt of 

specifieke andere personen.

Beheer de toegang tot elk 

document afzonderlijk
In een onvervalsbaar logboek wordt bijgehouden wie 

een document heeft toegevoegd en wanneer. Zo weet 

u steeds wat er in de digitale kluis gebeurt en kan u de 

controle over de documenten behouden.

Houd een oogje in het zeil via 

het activiteitenlogboek

Om snel de juiste bestanden te vinden, kan u ze ordenen in 

de vooraf aangemaakte mappen door Abbove of zelf 

mappen toevoegen.
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