
WONINGSUPPORTER VAN JOUW

p. 1/2
AG Insurance

PACK ZWEMBAD

 Δ Vergoeding van schade aan uw zwembad, de bekleding, de luiken en de glazen overdekkingen of aan de technische uitrusting 
veroorzaakt door natuurrampen of wild...

 Δ Vergoeding van uw zwembadmeubelen en schoonmaaktoebehoren in geval van diefstal of schade door storm, hagel, 
een overstroming, wild...

 Δ Ongevallenverzekering (ook voor uw genodigden)

 Δ Psychologische bijstand na elk gedekt schadegeval Pack Zwembad

Wil u optimaal genieten van uw privézwembad of jacuzzi? Uw contract Top Woning biedt u al bepaalde waarborgen, maar 
bijvoorbeeld schade aan uw zwembad door een overstroming is niet verzekerd. Toch kunnen de herstellingskosten snel 
hoog oplopen. Pack Zwembad is een ideale aanvulling met ruime waarborgen voor uw zwembad - blijvend aan de grond 
vastgemaakt of met een gewicht van minstens 300 kg zonder water - of voor uw zwemvijver.

Troeven van Pack Zwembad

Schade aan het 
zwembad

 Δ U bent verzekerd voor schade aan uw zwembad veroorzaakt door natuurrampen, zoals een 
overstroming, of door wild, vee of andere dieren dan huisdieren (die u of derden toebehoren) die niet 
rond het zwembad zijn toegestaan.

 Δ U krijgt een vergoeding voor alle materiële schade aan de bekleding zoals de liner (na aftrek van een 
forfaitaire slijtage van 10% per jaar vanaf het 4e jaar), aan de luiken en aan de glazen overdekkingen 
(en hun mechanisme).

 Δ Wij vergoeden ook de zuivering, of na een gedekt schadegeval het verlies van het water, en de 
producten die nodig zijn om het zwembad terug gebruiksklaar te maken. U krijgt een forfaitair bedrag 
van 40 euro1 voor de kosten om het water opnieuw op temperatuur te brengen.

Technische uitrusting  Δ U krijgt een vergoeding voor alle materiële schade aan de technische uitrusting (filtersysteem, 
watercirculatiepomp, verwarmingssysteem…) die met het zwembad is verbonden en zich in een 
afgesloten ruimte bevindt.

 Δ U bent verzekerd voor alle schade aan een warmtepomp en zonnecollectoren die zich buiten bevinden.

Zwembadmeubilair Is de inhoud van uw woning verzekerd in uw Top Woning? Met Pack Zwembad krijgt u tot maximaal 
15.000 euro1 voor schade aan uw zwembadmeubilair en schoonmaaktoebehoren door storm, 
natuurrampen of dieren (zie details hierboven).

Diefstal van 
zwembadmeubilair

Is de inhoud verzekerd tegen diefstal in uw Top Woning? Met Pack Zwembad krijgt u tot maximaal 
15.000 euro1 vergoed in geval van diefstal van uw zwembadmeubilair en schoonmaaktoebehoren die 
zich buiten of in een open constructie bevinden. Als u deze voorwerpen in een niet-belendend bijgebouw 
opbergt, verlenen wij in geval van diefstal ook tussenkomst tot maximaal 15.000 euro1 per bijgebouw.
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Ongevallen in of aan de 
rand van het zwembad

Als u, een van uw gezinsleden of een van uw genodigden gewond raakt in of rond het zwembad, kan u 
(of uw genodigde) rekenen op:

 Δ de vergoeding van de medische kosten als gevolg van het ongeval: tot 5.000 euro2 per persoon 
(na tussenkomst van het ziekenfonds en aftrek van de vrijstelling);

 Δ een kapitaal in geval van blijvende invaliditeit: tot 100.000 euro2 (bedrag dat overeenkomt met een 
blijvende invaliditeit van 100%);

 Δ een kapitaal bij overlijden: 5.000 euro2 voor een kind tot 18 jaar en 50.000 euro2 voor een volwassene. 

Psychologische 
bijstand

Raakt u gewond in het zwembad? Is uw zwembad zwaar beschadigd door een overstroming? 
Emotioneel is dat een zware klap. Wij organiseren en vergoeden tot vijf sessies bij een psycholoog. 

Forfaitaire premie voor een optimale bescherming
Geniet alle troeven van Pack Zwembad voor een forfaitaire premie.

U verzekert: 

een huis

14 euro*/maandeen building of mini-building

een appartement
 
* Belastingen inbegrepen.

Pack Zwembad verzekert niet... 
 ∫ schade door vorst en progressieve schade zoals slijtage, roest, schimmels;
 ∫ schade door huisdieren;
 ∫ schade te wijten aan slecht voegwerk, slechte plaatsing...;
 ∫ schade door natuurrampen, zoals een overstroming, die verzekerd is volgens de voorwaarden van het Tariferingsbureau; 
 ∫ een ongeval als gevolg van dronkenschap of een soortgelijke toestand van de verzekerde;
 ∫ een ongeval dat wijten is aan om het even welke gewelddaad, naar aanleiding van een weddenschap, uitdaging of klaarblijkelijk 

roekeloze daad.

Bovenstaande lijst is niet volledig, maar illustreert wel een aantal situaties die niet verzekerd zijn. Om de exacte omvang van de 
waarborgen te kennen, kan u de algemene voorwaarden raadplegen op www.ag.be. U kan ze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.

Pack Zwembad is een optionele aanvulling bij de brandverzekering Top Woning. Dit is een overeenkomst voor een duur van 1 jaar met 
stilzwijgende verlenging voor dezelfde periode, behalve wanneer een van de partijen zich hiertegen juridisch verzet ten minste 3 maanden 
vóór de einddatum van het contract.

Dit publicitair document bevat algemene informatie over de verzekeringsproducten van AG, Belgische verzekeringsonderneming. 
We vragen u om het standaardinformatiedocument over het verzekeringsproduct te lezen alvorens het product te onderschrijven. 
De exacte omvang van de waarborgen vindt u in de contractuele voorwaarden. U vindt de algemene voorwaarden van Top Woning 
op www.ag.be. Deze (pre)contractuele informatie en een offerte met een premieberekening zijn gratis verkrijgbaar bij uw 
verzekeringstussenpersoon. Op onze verzekeringscontracten is het Belgisch recht van toepassing. Voor vragen of problemen kan 
u in de eerste plaats contact opnemen met uw verzekeringstussenpersoon. Als u een klacht hebt, kan 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, kan 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).

1 Geïndexeerde bedragen aan ABEX 906 (01/01/2022).
2 Bedragen volgens het indexcijfer van de consumptieprijzen 279,55 (03/2022).

Je makelaar


