De BA Max

Aangeboden voor het leven
aan alle goede bestuurders !
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Eindelijk,

wordt de goede bestuurder vergoed voor zijn kwetsuren
door zijn verzekering B.A. Auto!

De BA Max

Aangeboden voor het leven aan alle goede bestuurders!
Dit exclusieve voordeel wordt automatisch en voor het leven aangeboden
aan goede bestuurders verzekerd aan Bonus-Malus -2 bij AG Insurance.

Ook u kunt de voordelen van de BA Max vandaag nog
genieten2!
U bent bij een andere maatschappij verzekerd aan de laagste Bonus-Malus?
Ook u kunt de waarborgen van de BA Max genieten, in alle eenvoud.
Onmiddellijk en zonder bijpremie! Zelfs als u door uw huidige contract
nog enkele maanden aan een andere maatschappij verbonden bent!
Contacteer uw makelaar en verzeker uw wagen aan Bonus-Malus -2 bij
AG Insurance. U geniet de waarborgen van de BA Max vanaf de ondertekening
van uw nieuwe contract B.A. Auto.
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De BA Max is een uitbreiding van de B.A. Auto gecommercialiseerd door AG Insurance. Ze is bestemd voor contracten
onderschreven aan Bonus-Malus -2. Aanbod onder voorwaarden. Raadpleeg uw makelaar om ze te kennen.
Aanbod onder voorwaarden. Raadpleeg uw makelaar om ze te kennen.

Eén bestuurder op twee denkt dat zijn verplichte
verzekering B.A. Auto hem bij een ongeval vergoedt voor
zijn kwetsuren.
Jammer genoeg vergist hij zich.

• U rijdt over een ijzelplek, verliest de controle over het stuur en botst tegen
een boom …
• U bent ‘BOB’ en bestuurt de auto van vrienden na een avondje op restaurant.
Wanneer u een dier ontwijkt, raakt u van de weg en belandt in een veld …
• Tijdens uw vakantie botst u met uw huurwagen tegen een loslopend dier …
• U bent ziek en een collega brengt u naar huis. Door een foutief manoeuvre
botst hij tegen een paal …
• Uw zoon leent uw wagen om naar de les te gaan en heeft tijdens zijn
terugkeer een ongeval …
Bij een ongeval in fout of zonder aansprakelijke derde is de bestuurder van de wagen
de enige die voor zijn kwetsuren niet gedekt is door zijn verplichte verzekering
Burgerlijke Aansprakelijkheid (B.A.) Auto.
En toch kan zelfs een goede bestuurder het slachtoffer worden van een ijzelplek, een
dier dat plots voor zijn wagen opduikt, …

De BA Max zet deze situatie recht en vergoedt de bestuurder
altijd voor zijn kwetsuren … zelfs bij een ongeval in fout!
Bij AG Insurance hebben goede bestuurders altijd een voetje voor. Daarom garandeert
de BA Max u een snelle vergoeding voor uw kwetsuren. Zonder enige discussie over
mogelijke aansprakelijkheid!
De BA Max komt tussen bij elk ongeval en vergoedt tot 250.000 EUR de kosten die
normaal voor uw rekening blijven:
• de medische kosten (erelonen, revalidatiekosten, verpleeghulp, bijstand, enz.),
• de uitgaven verbonden aan een invaliditeit (esthetische schade, de kosten verbonden
aan het aanpassen van uw woning, enz.).
En in geval van overlijden ontvangen uw erfgenamen tot 250.000 EUR.

Een exclusief voordeel voor u, uw familie, uw vrienden, …
Als goede bestuurder bent u gedekt door de BA Max met welke wagen u ook rijdt, in
België en in het buitenland.
En dit is niet alles. Met de BA Max dekt u ook de bestuurder van uw wagen. Uw
echtgenote, uw kinderen, uw vrienden, … Iedereen die achter het stuur van de
verzekerde wagen kruipt, kan ook rekenen op de voordelen van de BA Max!

• U rijdt?
U wordt altijd vergoed voor uw
kwetsuren, zelfs bij een ongeval in
fout. Met welke wagen u ook rijdt.
In België en in het buitenland!
• U leent uw wagen uit?
De bestuurder (echtgenote, kinderen, vrienden, …) is ook gedekt!

Een voorbeeld
Een ijzelplek … Uw wagen raakt van de weg en botst tegen een boom. Uw
passagiers en u zijn gekwetst. Er is geen derde aansprakelijk voor het ongeval.
De schade aan uw wagen wordt gedekt door uw Omnium. Uw passagiers worden
vergoed door uw verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto (B.A. Auto). Maar
uw B.A. Auto vergoedt u nooit voor uw kwetsuren.
Behalve als u de BA Max hebt!

• De schade aan uw wagen (total loss)
Gedekt door uw Omnium
• De kwetsuren van uw passagiers
Volledig vergoed door uw verplichte verzekering B.A. Auto
• Uw kwetsuren
Geen enkele vergoeding door uw verplichte verzekering B.A. Auto!

• Zonder de BA Max: u ontvangt 0 EUR.
• Met de BA Max: u ontvangt tot 250.000 EUR!

BA Max

U bent een goede bestuurder? Ontdek uw voordelen!

1. Een snelle vergoeding voor de kwetsuren van de bestuurder
• Tot 250.000 EUR
• Zelfs bij een ongeval in fout of zonder aansprakelijke derde
• Met welke wagen u ook rijdt
• Wie ook met uw wagen rijdt

2. Aangeboden aan alle goede bestuurders
• Vanaf de ondertekening van uw contract B.A. Auto
U moet dus niet wachten tot uw nieuwe contract in voege treedt
• Automatisch en zonder bijpremie

3. Gegarandeerd voor het leven
• Zelfs na een ongeval in fout
• Wat ook uw leeftijd is

Geïnteresseerd?
Wacht niet om mij te contacteren. Ik regel gratis alle formaliteiten en zorg ervoor dat u
de waarborgen van de BA Max onmiddellijk geniet.
Uw makelaar

AG Insurance nv – RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be
E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel – Tel. +32(0)2 664 81 11 – Fax +32(0)2 664 81 50
Verantwoordelijke Uitgever: Anny Verstegen

0079-2369530N-22062009

Dit document bevat algemene informatie over dit verzekeringsproduct. De juiste omvang van de
waarborgen vindt u in de Algemene Voorwaarden van de B.A. Auto van AG Insurance.

