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Een vergoeding zonder vrijstelling
De terugbetaling van schade veroorzaakt aan alle gehuurde vakantieverblijven
Ook de schade veroorzaakt aan geleende of gehuurde voorwerpen is verzekerd
Een verdubbeling van de tussenkomstlimieten in Rechtsbijstand Privé-Leven

Pack Familiale+ is een optionele aanvulling op het verzekeringscontract B.A. Privé-Leven 		
Top Familiale van AG Insurance. Voor slechts 22 euro per jaar breidt Pack Familiale+ uw BA Familiale
(en de Rechtsbijstandverzekering Privé-Leven van AG Insurance als u deze afsloot) uit met een
reeks bijkomende waarborgen. Zodat kleine oorzaken geen grote gevolgen zouden hebben
voor uw financiële toestand!

De troeven van het Pack Familiale+
Een vergoeding
zonder vrijstelling

De Burgerlijke Aansprakelijkheid Familiale verzekering komt tussen wanneer u schade moet
vergoeden die u aan een derde veroorzaakt hebt. Voor de stoffelijke schade moet u echter altijd
wel zelf het bedrag van de vrijstelling betalen.
Door het Pack Familiale+ af te sluiten, wordt deze vrijstelling omgezet in een “Engelse
vrijstelling”. Dat betekent dat er geen vrijstelling wordt toegepast zodra de schade het bedrag
van de vrijstelling overschrijdt (245,87 euro in december 2015).

Een dekking voor
alle door u gehuurde
vakantieverblijven
en zalen voor
familiefeesten

Het Pack Familiale+ dekt de stoffelijke schade die u veroorzaakt aan alle door u gehuurde
vakantie-verblijven en feestzalen gehuurd voor familiefeesten in België en het buitenland.
De verzekering B.A. Privé-Leven Top Familiale dekt immers enkel schade aan het hotel waar u
verblijft of aan de ziekenhuiskamer waar u opgenomen bent. Met het Pack Familiale+ worden ook
alle andere verblijven verzekerd, inclusief appartementen, wooncaravans, vakantiehuisjes, …
U beschadigt de glazen schuifdeur in de villa die u in de Provence huurt? Uw zoon stoot de
televisie van het appartement dat u aan zee huurt om? Pack Familiale+ betaalt de schade!

Ook voor voorwerpen die u
leent of huurt

Een klassieke B.A. Familiale verzekering komt niet tussen wanneer u een voorwerp
beschadigt dat u geleend of gehuurd hebt. Pack Familiale+ vergoedt echter zelfs deze
stoffelijke schade, bijvoorbeeld aan geleend gereedschap, fietsen, kampeermateriaal, …
Als u bijvoorbeeld de grasmaaier van uw buren leent en beschadigt, zal het Pack
Familiale+ de schade in uw plaats vergoeden.

Een verdubbeling van de
maximumbedragen in
Rechtsbijstand

Als u bij uw verzekering B.A. Privé-Leven Top Familiale ook een Rechtsbijstandverzekering Privé-Leven afsloot, zal uw Pack Familiale+ automatisch de dekking voor
advocaat-, gerechts- en expertisekosten uitbreiden.
Als u bijvoorbeeld gewond raakte bij een ongeval of door een medische fout, kan de
gerechtelijke procedure tegen de verantwoordelijke een eeuwigheid duren en kunnen de
gerechts- en advocaatkosten ondertussen hoog oplopen.
Daarom verdubbelt het Pack Familiale+ de tussenkomstlimieten ten opzichte van
het verzekeringscontract B.A. Privé-Leven Top Familiale: tot 180.000 EUR voor het
burgerrechtelijk verhaal in geval van lichamelijke letsels of stoffelijke schade en in geval
van strafrechtelijke verdediging en tot 60.000 EUR voor de kosten van de zoektocht
naar verdwenen kinderen.

Uw makelaar

AG Insurance nv – E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be
Tel. +32(0)2 664 81 11 – Fax +32(0)2 664 81 50
Verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel
Verantwoordelijke Uitgever: Johan Adriaen

0079-2342436N-01122015

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, is 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). Indien de voorgestelde oplossing geen
voldoening schenkt, kunt u uw klacht ook indienen bij de Ombudsdienst Verzekeringen (de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel,
tel. 02 547 58 71 – Fax 02 547 59 75 - www.ombudsman.as).

