Top Voertuig
Moto
• Optimale bescherming dankzij 2 formules in Stoffelijke Schade
• 100% van de waarde vergoed bij totaal verlies gedurende 6 maanden
• Vrije keuze van de hersteller bij ongeval
• AG Team, de eenvoudigste en snelste manier om een schadegeval te regelen via de telefoon
U kunt uw motor verzekeren tegen alle risico’s. U hebt hierbij de keuze tussen Multirisk, een ‘kleine Omnium’,
of een volledige Omnium met 2 formules in Stoffelijke Schade, exclusief op de Belgische markt! Wanneer u
voor uw motor de beste bescherming wilt, sluit u de volledige Omnium af bovenop de verplichte verzekering
Burgerlijke Aansprakelijkheid Moto1.

De troeven van de Top Voertuig Moto
Een stevige basis met Uw motor wordt gestolen? De auto voor u doet grind opspatten, waardoor het hoge
windscherm van uw motor barst? U heeft een aanrijding met een hert?
de “kleine” Omnium
De waarborg Multirisk vergoedt u bij diefstal van uw motor, bij brand, glasbreuk en schade
veroorzaakt door natuurrampen of door een aanrijding met een dier.
Bovendien beslist u ook zelf waar uw motor na een ongeval hersteld wordt!

Een Omnium op maat U wordt verblind door de zon en botst op een auto? Door watergladheid gaat uw motor

slippen en glijdt u van de weg?
De volledige Omnium beschermt u, bovenop de dekkingen van de Multirisk, tegen Stoffelijke
Schade. U kunt kiezen uit 2 formules: “schade veroorzaakt door aanrijdingen met derden”
of “schade veroorzaakt door elk type ongeval”.
Zo kunt u op elk moment onbezorgd genieten van uw motorrit!

Vrijstelling naar keuze U hebt de keuze tussen een vrijstelling van 6 % of van 3 %. Zo hoeft u zich geen zorgen te
maken en geniet u een grote gemoedsrust.
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Aanbod onder voorwaarden. Meer informatie kunt u verkrijgen bij uw makelaar.

Volledige
terugbetaling
bij totaal verlies

De waarde van uw motor wordt voor 100 % vergoed bij totaal verlies of diefstal tijdens de eerste
6 maanden. Daarna vermindert de waarde met slechts 1 % per maand.
Deze vergoeding aan 100 % kunt u verlengen tot 18 maanden door het Pack Moto+ af te sluiten.
Dit Pack verzekert trouwens ook de schade aan de vervoerde voorwerpen en aan uw uitrusting.

AG Team,
de snelste manier
om een schadegeval
te regelen

AG Team staat borg voor een uitstekende service. Eén telefoontje volstaat om uw dossier op te
starten en de verantwoordelijkheden te bepalen.
AG Team is dan ook:
• snel: er wordt onmiddellijk een afspraak gemaakt met de garagehouder voor de reparatie van uw
motor;
• flexibel: u kunt zelf uw hersteller kiezen of een beroep doen op één van onze erkende herstellers;
• praktisch: als u voor een erkende hersteller opteert, krijgt u een vervangwagen en betaalt de
maatschappij hem rechtstreeks de kosten.

Uw belangrijkste troef blijft natuurlijk uw makelaar. Als onafhankelijk specialist is hij het best geplaatst om
u deskundig advies en een oplossing op uw maat te bieden. Ook in geval van schade, is hij uw bevoorrechte
raadsman.

Dit document bevat algemene informatie. Deze verzekering is een aanvulling op de verzekering B.A. Moto van AG Insurance.
Neem contact op met mij of surf naar www.aginsurance.be om de inhoud en de voorwaarden van deze waarborg te raadplegen.
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