
 Δ Gedurende 18 maanden 100% van de waarde van uw voertuig vergoed bij totaal verlies of diefstal
 Δ De schadeloosstelling van fietsendrager, mountainbikes en vervoerde goederen
 Δ Een dekking zonder vrijstelling wanneer het glas van lichten en buitenspiegels breekt
 Δ Een monospace als vervangwagen na diefstal
 Δ Een dagelijkse vergoeding voor genotsderving na een verzekerd schadegeval

U wilt uw motorhome optimaal beschermen? Met zijn bijkomende waarborgen, is het Pack Motorhome+ de ideale 
aanvulling op uw autoverzekering Top Omnium Motorhome (met de afschrijvingsformule Excellence) van AG.

De troeven van het Pack Motorhome+

18 maanden zonder 
afschrijving

Tot 18 maanden na de datum van eerste inverkeerstelling van uw motorhome, ontvangt u 100% van zijn 
waarde bij totaal verlies of diefstal. Daarna bedraagt de toegepaste afschrijving slechts 1% per maand.

Tot 5.000 EUR extra 
vergoeding

Als uw voertuig gestolen wordt of schade lijdt ten gevolge van een verzekerd risico, ontvangt u, bovenop 
de vergoeding voorzien in uw verzekering Top Omnium, een vergoeding die tot 5.000 EUR kan oplopen voor 
schade aan:

 ¬ toebehoren (dvd-speler en tv die in het voertuig zijn bevestigd, enz.);

 ¬ vervoerde voorwerpen (draagbare PC, kleding, fietsen, enz.).

Een dekking zonder 
vrijstelling voor 
lichten en spiegels

Uw waarborg Glasbreuk wordt uitgebreid tot het glas van lichten en buitenspiegels.

Net als voor de ruiten wordt hier geen vrijstelling toegepast!

Een monospace als 
vervangwagen

Bij diefstal van uw motorhome, hebt u recht op een monospace als vervangwagen.

Een dagelijkse 
vergoeding bij 
genotsderving

Als uw motorhome door een verzekerd schadegeval onbruikbaar is, ontvangt u een vergoeding van 50 EUR 
per dag en per persoon gedurende maximaal 4 dagen (30 EUR per dag voor kinderen jonger dan 16 jaar).
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Voor welke voornaamste risico’s ben ik niet verzekerd?
 Δ De schadegevallen die niet gedekt zijn in Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto of met verhaal (gedeeltelijk of volledig).
 Δ In Multirisk (‘kleine omnium’): de diefstal van het voertuig als het door de maatschappij opgelegde antidiefstalsysteem niet werkte.
 Δ In Stoffelijke Schade (die samen met Multirisk de ‘grote omnium’ vormt): de schade veroorzaakt aan het voertuig als gevolg van een 

constructiefout, slijtage, een gebrek aan onderhoud of een niet-conform gebruik van het voertuig.

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 deze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.

Het Pack Motorhome+ is een optionele waarborg van de Top Omnium autoverzekering, een aanvulling van de BA Auto verzekering van AG. 

De verzekering BA Auto is een contract met een duurtijd van 1 jaar, die stilzwijgend verlengd wordt voor dezelfde periode, behalve wanneer 
één van de partijen zich hier ten minste 3 maanden vóór de eindvervaldag van de overeenkomst tegen verzet.

Uw makelaar

Dit publicitair document bevat algemene informatie over de verzekeringsproducten van AG, Belgische verzekeringsonderneming. 
We vragen u om het standaardinformatiedocument over het verzekeringsproduct te lezen vóór u een contract afsluit. De exacte omvang 
van de waarborgen vindt u in de contractuele voorwaarden. De algemene voorwaarden kan u terugvinden 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 terecht bij 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.as).
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