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PACK VRACHTWAGEN+

MOBILITEITSUPPORTER VAN JOUW

 Δ Bijkomende vergoedingen voor bijstand tot 15.000 euro.
 Δ Verzekering van de schade die vervoerde goederen veroorzaken tijdens transport, het lossen en het laden.
 Δ Een extra bescherming tot 2.000 euro van opties, toebehoren, belettering en persoonlijke vervoerde spullen.

Pack Vrachtwagen+ is een ideale aanvulling op uw Top Omnium Vrachtwagen, ook als u alleen Multirisk hebt.  
Op zoek naar een optimale bescherming voor uw vrachtwagen? Ontdek snel de voordelen van Pack Vrachtwagen+!

De troeven van Pack Vrachtwagen+

Dekking zonder vrijstelling 
voor de lichten en spiegels

De waarborg Glasbreuk omvat ook het glas van de koplampen, de achterlichten en de externe 
achteruitkijkspiegels. Net zoals voor de ruiten betaalt u geen vrijstelling.

Bijstand nodig? 
Aanvullende tussenkomst 
tot 15.000 euro

 Δ Kan u na een schadegeval in België niet meer verder rijden met uw voertuig? Dan kan u uw 
vrachtwagen laten overbrengen naar de garage van uw keuze: Pack Vrachtwagen+ vergoedt de 
verplaatsingskosten tot 15.000 euro. 

 Δ Krijgt u in het buitenland een ongeval met uw vrachtwagen waardoor u er onmogelijk mee 
verder kan? Uw Pack Vrachtwagen+ dekt tot 15.000 euro kosten om de vrachtwagen naar 
de dichtstbijzijnde garage te brengen. Wacht de chauffeur de herstelling af, dan komt het 
Pack Vrachtwagen+ tussen in de hotelkosten voor de bestuurder en inzittenden, en dat voor max. 
100 euro per dag/per persoon en tot 8 dagen. Het Pack vergoedt ook de repatriëringskosten van 
de vrachtwagen en zijn chauffeur. 

 Δ Kan uw vrachtwagen na een gedekt schadegeval in het binnen- of buitenland niet meer rijden, 
maar de aanhanger of oplegger wel? Dan kan u kiezen voor een vervangende vrachtwagen: 
Pack Vrachtwagen+ komt tussen in de kosten tot max. 5.000 euro.

Bijkomende vergoeding 
tot 2.000 euro

Bij een gedekt schadegeval, krijgt u een vergoeding tot 2.000 euro voor de schade aan: 

 Δ de opties en toebehoren die gedefinieerd zijn in het contract, maar niet opgenomen in de globale 
waarde; 

 Δ persoonlijke vervoerde spullen van de bestuurder, zoals gsm, laptop ...;
 Δ belettering op uw vrachtwagen.
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Stoffelijke Schade: 
dekking van schade 
veroorzaakt door de 
vervoerde goederen

Koos u voor Multirisk en Stoffelijke Schade? Dan wordt de schade aan uw vrachtwagen of oplegger 
veroorzaakt door de vervoerde goederen tijdens het vervoer of tijdens het laden en lossen, vergoed.

Wat is niet gedekt door Pack Vrachtwagen+?

 Δ Schade veroorzaakt door vervoerde goederen bij overbelasting of het onevenwichtig laden van het voertuig, of door het niet goed 
vastmaken van de lading.

 Δ Waarden zoals biljetten, muntstukken, cheques en juwelen worden niet beschouwd als persoonlijke spullen.

De lijst hierboven is niet-exhaustief maar laat toe om bepaalde situaties te illustreren die niet worden gedekt. Om de exacte omvang 
van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen op www.ag.be. U kunt deze ook gratis verkrijgen bij uw 
tussenpersoon. 

Pack Vrachtwagen+ 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 vóór de 
einddatum. 

Dit publicitair document bevat algemene informatie over verzekeringsproducten van de Belgische verzekeringsonderneming AG. 
Wij nodigen u uit om kennis te nemen van het gestandaardiseerd informatiedocument over het verzekeringsproduct alvorens het 
product te onderschrijven. De juiste omvang van de waarborgen leest u in de contractvoorwaarden. De algemene voorwaarden vindt 
u op onze website www.ag.be. Al deze (pre)contractuele 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 
ingediend worden bij de Dienst Klachtenbeheer van AG (E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, tel.: 02 664 02.00, mail: 
customercomplaints@aginsurance.be). Indien de voorgestelde oplossing geen voldoening schenkt, kunt u uw klacht ook 
indienen bij de Ombudsman van de Verzekeringen (de Meeûssquare 35, te 1000 Brussel, tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 –  
www.ombudsman-insurance.be).

Je makelaar


