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BA AUTO

MOBILITEITSUPPORTER VAN JOUW

BA Auto is een verzekeringsproduct van AG dat bovenop de verplichte dekking heel wat andere voordelen biedt (zie hieronder).

 Δ Bestuurders met bonus-malus -2 worden beloond en genieten de laagste premie voor het leven1.
 Δ BA Max: de vergoeding van de kwetsuren van de bestuurders met bonus-malus -2 … zelfs in fout, gratis.
 Δ BA Max XL, optimale bescherming van alle inzittenden overal ter wereld.
 Δ Een zeer voordelige bonus-malusschaal.
 Δ Gratis bijstand bij een ongeval of lekke band in België en in het buitenland.
 Δ Voordelige prijs wanneer uw wagen is uitgerust met 2 rijhulpsystemen of u minder dan 25.000 km per jaar rijdt (15.000 km voor 

dieselvoertuigen).
 Δ Een zeer snelle en flexibele schaderegeling.
 Δ De verbintenis dat het contract nooit enkel op basis van de leeftijd van de bestuurder zal worden opgezegd.

Het contract BA Auto is wettelijk verplicht. Het dekt alle schade aan derden of aan uw passagiers wanneer u een ongeval 
veroorzaakt. Het basiscontract BA Auto is hetzelfde bij alle verzekeringsmaatschappijen ... of toch bijna. BA Auto van AG 
maakt het verschil dankzij exclusieve waarborgen en met een service die nog verder gaat!

De troeven van BA Auto

Bestuurders met  
bonus-malus -2 
levenslang1 beloond

De laagste bonus-malusgraad is -2. Eens u die bereikt hebt, behoudt u hem voor het leven1 en 
betaalt u steeds de laagste premie. Zelfs bij een ongeval in fout!

En wij gaan nóg een stap 
verder met BA Max

Zodra u bonus-malus -2 bereikt, geniet u bovendien ook BA Max. Gratis en voor het leven2. 
Een BA Auto dekt in de regel niet de eigen lichamelijke schade van de bestuurder.

Dankzij BA Max is evenwel élke bestuurder van uw voertuig - uzelf, een familielid, een vriend … - 
verzekerd van een optimale bescherming in alle omstandigheden. En u bent zelf altijd verzekerd, 
welke auto u ook bestuurt, in België en in het buitenland. 

BA Max XL: ook de 
passagiers verzekerd

Met deze uitbreiding van BA Max zijn alle passagiers beschermd, overal ter wereld. Daar waar 
BA Max zorgt voor een optimale bescherming van de bestuurder, zorgt BA Max XL voor een 
bescherming van alle verzekerde passagiers en een snelle en optimale vergoeding in geval van 
ongeval in het buitenland. Zelfs voor de partner die een huurauto bestuurt in het buitenland.

Zeer voordelige  
bonus-malusschaal

Ook voor bestuurders die nog niet graad -2 bereikt hebben. Zodra u graad 0 bereikt, bent u zeker dat 
uw premie na een eerste schadegeval in fout niet verhoogt.
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Gratis bijstand bij een 
ongeval of lekke band

Indien u na een ongeval (lekke band inbegrepen, in België en in elk land gedekt door het 
verzekeringsbewijs) niet meer verder kunt met uw wagen, kunt u altijd rekenen op een gratis 
bijstandsdienst en dit 24 uur op 24. 

 Δ Bij een ongeval in België of tot 30 km over de grens voorziet de bijstandsdienst bovendien:
 − een vervangwagen gedurende 24 uur (termijn verlengd tot maandag als het ongeval gebeurt 
op een vrijdag of tijdens het weekend).

 − regeling van het vervoer van de niet-gewonde inzittenden tot aan hun woonplaats of de 
voorziene bestemming.

 Δ Bij een verkeersongeval of lekke band in een land gedekt door het verzekeringsbewijs en op 
meer dan 30 km van de Belgische grens organiseren we op onze kosten het verslepen van het 
verzekerde voertuig en het vervoer van de inzittenden naar de dichtstbijzijnde garage.

Voordelige prijs  Δ Tot 15% korting op uw premie als u weinig rijdt, dankzij de AG KmBonus:
 − voordelig als u minder dan 25.000 km per jaar aflegt (15.000 km voor dieselvoertuigen).

 Δ 10% premiekorting voor veilige wagens:
 − voordelig als uw wagen is uitgerust met minstens 2 van de 7 rijhulpsystemen.

AG Team, een optimale 
schaderegeling

Een ongeval? AG Team staat borg voor een uitstekende schaderegeling: 94% tevreden klanten 
(onderzoeksbureau Ipsos). Als u kiest voor een erkende hersteller en in uw recht bent, ontvangt u een 
vervangwagen en betalen wij de factuur rechtstreeks aan de hersteller.

Contract waarop ouderen 
kunnen vertrouwen

We zeggen een contract Auto nooit enkel op basis van de leeftijd van de bestuurder op: 
die verbintenis staat zwart op wit. Een bijkomende zekerheid voor de oudere bestuurders.

Wat niet gedekt is door BA Auto
 Δ De ongevallen die opzettelijk worden veroorzaakt.
 Δ Het besturen van een wagen in dronken toestand of onder invloed van drugs.
 Δ De schade veroorzaakt door bestuurders die niet over een geldig rijbewijs beschikken. 

In deze gevallen vergoedt de maatschappij echter de derden, maar oefent zij een verhaal uit tegen de aansprakelijke voor het ongeval.
 Δ De schade aan het voertuig aangeduid in het contract.

De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene 
voorwaarden raadplegen op www.ag.be. U kunt ze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.

1 Onder voorbehoud van enkele specifieke situaties zoals een schadegeval met vluchtmisdrijf of een schadegeval in fout met een 
bestuurder in staat van dronkenschap.

2 De waarborg BA Max is gekoppeld aan de waarborg BA. 

BA Auto is een product van AG. Dit is een verzekeringsovereenkomst afgesloten voor een duur van 1 jaar met stilzwijgende verlenging 
voor dezelfde periode, behoudens tegenbericht van een van de partijen ten minste 3 maanden voor de einddatum. Dit publicitair 
document bevat algemene informatie over de verzekeringsproducten van AG. We vragen u om het standaardinformatiedocument over het 
verzekeringsproduct te lezen voor u een contract afsluit. De exacte omvang van de waarborgen vindt u in de contractuele voorwaarden. 
De algemene voorwaarden kunt u terugvinden op www.ag.be. Deze (pre)contractuele informatie, een premieberekening en een offerte zijn 
gratis verkrijgbaar bij uw verzekeringstussenpersoon. Op onze verzekeringscontracten is het Belgisch recht van toepassing. Voor vragen of 
problemen kunt u in de eerste plaats contact opnemen met uw verzekeringstussenpersoon. Als u een klacht hebt, kunt u contact opnemen 
met de Dienst Klachtenbeheer van AG (E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, tel. 02 664 02 00, mail: customercomplaints@aginsurance.be).  
Als de voorgestelde oplossing voor u niet volstaat, kunt u uw klacht ook voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen 
(de Meeussquare 35, 1000 Brussel, tel. 02 547 58 71 - fax 02 547 59 75 - www.ombudsman-insurance.be).

Je makelaar


