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Een geruststellend concept: ‘Alles is verzekerd, behalve …’
Een verzekering die veel meer dekt dan enkel schade door brand
Bijstand 24 uur op 24
Home Team, een soepele en supersnelle schaderegeling
Opties die uw contract aanpassen aan uw behoeften en u een optimale bescherming voor 		
uw vermogen bieden

De brandverzekering Top Woning van AG Insurance beschermt u tegen brand, maar daar
stopt het niet bij. Het is een van de meest ruime contracten op de markt en biedt u een
aantal unieke waarborgen!

Troeven van Top Woning
Het principe ‘Alles is
verzekerd, behalve …’

Voor elke waarborg van het contract (brand, ontploffing, waterschade, …) dekt Top Woning alle mogelijke
schade, op enkele zeldzame uitzonderingen na die duidelijk worden vermeld in het contract.

Top Woning verzekert u niet enkel bij brand:
Exclusieve waarborgen
voor een optimale dekking ∫ U ontvangt een tussenkomst voor de meerkost verbonden aan de verplichting om de nieuwe normen
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te respecteren bij de heropbouw of de herstelling van uw privégebouw dat werd beschadigd na een
gedekt schadegeval.
Uw interieur is verzekerd tegen vandalenstreken door dieven.
Schotelantennes, zonnetenten, tuinhuisjes, serres, carports, … zijn gedekt bij storm. Idem voor
afsluitingen of hagen die dienen als afsluiting, omheiningen enz.
U geniet ook een dekking voor uw tuinmeubelen die buiten blijven staan in geval van schade
veroorzaakt door storm, hagel of overstroming.
Top Woning vergoedt eveneens de opzoekings- en herstellingskosten van een defecte leiding die de
oorzaak is van waterschade.
Al uw ruiten zijn gedekt tegen glasbreuk, zelfs tv-schermen (of het nu gaat om plasma-, lcd- of
klassieke schermen), koepels, de beglazing van veranda’s, vitrokeramische kookplaten, glazen tafels,
zonnepanelen en sanitaire installaties.
Als een voertuig (zelfs het uwe!) uw woning of een omheining beschadigt, vergoedt Top Woning de
schade.
…

Niet alleen voor uw woning Top Woning dekt ook uw huurdersaansprakelijkheid voor schade veroorzaakt aan het kot van
uw kinderen, uw gehuurde vakantieverblijven, lokalen die u huurt voor familiefeesten of uw
garage gelegen op een ander adres. Top Woning verzekert eveneens uw goederen die u tijdelijk
verplaatst.

Een dekking
Natuurrampen die verder
gaat dan de wettelijke
verplichtingen

Om u nog beter te beschermen, hebben we de verplichte minimumdekking uitgebreid met een
aantal bijkomende waarborgen en gunstigere voorwaarden. Zo wordt bij schade een vrijstelling
toegepast die ongeveer vijf keer lager ligt dan de maximale wettelijke vrijstelling.
Zijn ook verzekerd in Natuurrampen: gebouwen in opbouw, tuinhuisjes, terrassen, net als de inhoud
van kelders, zelfs als de goederen rechtstreeks op de vloer staan.

24 uur op 24 bijstand

Bij schade komt Top Woning tussen om uw woning en meubels te bewaken, uw kinderen en
huisdieren op te vangen, we betalen de kosten voor een ander verblijf terug als uw woning
onbewoonbaar is geworden, … U krijgt ook onmiddellijk bijstand om uw beschadigde dak af te
dekken, een lek te dichten, … En als u uw sleutels verliest of vergeet, voorziet Top Woning in de
gratis tussenkomst van een slotenmaker!

Onmisbare facultatieve
waarborgen

Naargelang het gewenste niveau van bescherming kunt u een aantal aanvullende waarborgen
afsluiten.
∫ De waarborg Diefstal:
- Dekt de schade na een diefstal of een poging tot diefstal op voorwaarde dat u alle
nodige voorzorgsmaatregelen hebt genomen (ramen en deuren sluiten bij afwezigheid
bijvoorbeeld).
- Vergoedt u zelfs als u op straat wordt aangevallen en beroofd, en dit overal ter wereld.
- Geldt ook op twee adressen als u verhuist. Uw inboedel is op die manier verzekerd gedurende
60 dagen, zowel op uw oud als op uw nieuw adres.
∫ De waarborg Rechtsbijstand verdedigt u als u niet akkoord gaat met de voorgestelde vergoeding of
als uw woning bijvoorbeeld een barst oploopt doordat uw buurman werken uitvoert en u niet tot een
minnelijke regeling komt.

Bij schade staat Home
Team voor u klaar

Het volstaat uw makelaar op de hoogte te brengen of Home Team te contacteren. In de meeste
gevallen wordt de vergoeding binnen de twee weken uitgekeerd.

Optimale bescherming op Bent u huurder? Gaat u bouwen of renoveren? Wilt u een bijstand buiten schadegeval genieten
of nog ruimere vergoedingen? Bent u eigenaar en wilt u uw goed verhuren?
maat dankzij de Packs
Als aanvulling op Top Woning kunt u verschillende packs onderschrijven die beantwoorden aan
meer specifieke behoeften voor uw woning, tuin, zwembad, …
Praat erover en ik zal u het pack aanraden dat het best is aangepast aan uw situatie.

Uw makelaar
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Dit publicitair document bevat algemene informatie over verzekeringsproducten van AG Insurance. Voor deze
verzekeringsproducten gelden uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden gesteld aan het verzekerd risico. De juiste omvang
en looptijd ervan leest u in de contractvoorwaarden. De algemene voorwaarden vindt u op onze website www.aginsurance.be.
Deze informatie, een premieberekening en offerte zijn ook gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon. Op onze
verzekeringscontracten is het Belgisch recht van toepassing. Voor al uw vragen en problemen kunt u in eerste instantie
terecht bij uw verzekeringstussenpersoon.
Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Dienst Klachtenbeheer van AG Insurance (fax 02 664 76 64, mail
customercomplaints@aginsurance.be). Als de voorgestelde oplossing u geen voldoening schenkt, kunt u uw klacht ook
indienen bij de Ombudsman van de Verzekeringen (de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, tel. 02 547 58 71 – fax 02 547 59 75 –
www.ombudsman.as).

