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Mensen weer op de been helpen, letterlijk en figuurlijk, dat doet u elke dag opnieuw. En ook wat 
uw beroepsverzekeringen betreft, hebt u liefst dat alles zonder horten en stoten verloopt.  
Bij problemen maken zij immers het verschil. Daarom hebben wij Modulis gecreëerd.

Via Modulis kunt u al uw beroepsgebonden verzekeringen in één dossier groeperen, tegen 
bijzonder voordelige voorwaarden.

1 | Waarborgen aangepast aan uw activiteiten
U gaat nieuwe uitdagingen aan? U verandert van voertuig? U werft personeel aan? Modulis 
past zich altijd aan uw professionele situatie aan. U betaalt dus nooit twee keer voor hetzelfde 
risico en bent ook zeker dat u geen enkele waarborg mist.

Een goede raad: neem bij een verandering in uw situatie altijd contact op met uw makelaar.  
Hij is uw eerste aanspreekpunt en uw vertrouwenspersoon bij uitstek! 
 

2 | Eén gepersonaliseerd dossier voor een duidelijke kijk
Met Modulis hebt u een duidelijke en gedetailleerde kijk op uw beroepsgebonden 
verzekeringen. Eén blik volstaat om alles terug te vinden: alle opties die u gekozen hebt, de 
verzekerde bedragen en het totaalbudget voor uw verzekeringen.
Bovendien kunt u de premiebetaling gratis spreiden.
  

3 | En een jaarlijkse bonus!
U bent een van onze ‘Goede klanten’? Dan stort Modulis u, elk jaar, 10 % van de betaalde 
premies terug.

Modulis,
voor een globale visie en een eenvoudiger beheer van uw verzekeringen!

Bovenop deze voordelen krijgt u dankzij Modulis aan een voordelig tarief 
toegang tot een schuldinningsservice, via de tussenkomst van 
deurwaarderskantoor Alterius (02 664 07 95).
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Pack Modulis Kinesitherapeut,
7 specifieke waarborgen voor gespierde verzekeringen!

De waarborgen van Pack Modulis Kinesitherapeut sluiten perfect aan op uw 
beroepsactiviteiten en dekken u tegen een waaier van risico’s die nauw verbonden zijn met 
uw vak.

  Door ziekte kunt u niet deelnemen aan  
een beroepsopleiding? Pack Modulis 
Kinesitherapeut betaalt de inschrijvingskosten 
terug, tot 500 EUR per jaar. Zonder vrijstelling! 
Ook als u een ongeval hebt binnen de 6 weken 
voor de start van de opleiding.

U betaalt voor een intensieve 
3-daagse cursus manuele 
therapie voor sportbeoefenaars, 
maar door griep geveld kunt u niet 
deelnemen?

1.  Terugbetaling van de kosten van geannuleerde opleidingen

  Wanneer u door een ongeval blijvend invalide 
wordt, krijgt u het grootste van deze 2 mogelijke 
kapitalen:

∫  het ene, berekend op de lichamelijke schade 
(met boven 25 % invaliditeit een 
verdubbeling, en boven 50 % een 
verdrievoudiging van het kapitaal), of

∫  het andere, berekend volgens uw 
economische schade.

Bij een skiongeluk ontwricht u uw 
schouder en u houdt er een 
blijvende invaliditeit aan over? 

Tijdens een fietstochtje valt u en 
breekt u uw been. Van uw dokter 
mag u 6 weken niet werken? 

2. Herwaardering van de vergoeding bij blijvende invaliditeit en 
 een vergoeding vanaf de eerste dag bij tijdelijke 
 arbeidsongeschiktheid 

   U ontvangt een vergoeding vanaf de 1ste dag als 
uw arbeidsongeschiktheid (volledig of 
gedeeltelijk) langer duurt dan de carensperiode 
in uw basiscontract.
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   Wanneer u door ziekte tijdelijk volledig arbeids-
ongeschikt bent, krijgt u gedurende maximaal  
15 dagen 50 EUR per dag. Er is een 
carensperiode van 15 dagen. Per jaar kunt u   
1 keer beroep doen op deze waarborg, in totaal 
3 keer.

   Zonder dat u een inventaris moet opmaken,  
zijn alle machines en alle elektrische en 
elektronische toestellen in uw praktijk tot   
32 000 EUR (met vrijstelling) verzekerd tegen 
alle risico’s. 

 Het materieel dat u uit uw praktijk meeneemt, 
op huisbezoek bijvoorbeeld, is ook tot   
32 000 EUR verzekerd (met dubbele vrijstelling). 
Bij diefstal buiten uw praktijk bent u tot  
2000 EUR verzekerd.

Een zware longontsteking houdt u 
5 weken van uw werk. U moet  
alles reorganiseren; zowel 
beroepsmatig (afspraken…), als 
privé (vervoer voor de kinderen van 
en naar school, naschoolse 
activiteiten…).

Tijdens een huisbezoek staat uw 
auto voor de deur van de patiënt. 
In de koffer ligt een apparaat dat u 
bij uw volgende patiënt nodig hebt. 
Wanneer u buitenkomt, is uw auto 
gestolen? 
Als u een invalide patiënte die het 
evenwicht dreigt te verliezen wilt 
opvangen, stoot u een 
electrostimulator van tafel?

4. Vergoeding bij ziekte

3. Uitbreiding ‘Alle risico’s Materieel’     
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  Pack Modulis Kinesitherapeut betaalt tot   
10 000 EUR de kosten van de 
wedersamenstelling van documenten en 
informaticagegevens.

Een waterlek veroorzaakt schade 
aan uw pc. Daardoor kunt u uw 
patiënten-bestanden en agenda 
niet meer raadplegen. De 
heropstart- en herstellingskosten 
bedragen 2500 EUR. 

5. Wedersamenstelling van documenten en informaticagegevens

   Dankzij deze waarborg betaalt u geen enkele 
vrijstelling meer, voor geen enkele waarborg van 
dit contract.

  Daarom ontvangt u een vergoeding van  
125 EUR per schadegeval als uw voertuig totaal 
onbruikbaar is door een ongeval, een (poging 
tot) diefstal, een brand, enz. En dat zonder 
vrijstelling en zelfs als uw voertuig weggetakeld 
is en u een vervangwagen gekregen hebt ... 

Onderweg naar een patiënt, hebt u 
een verkeersongeluk? ’s Morgens 
wilt u met de auto naar uw kabinet 
maar hij blijkt gestolen? Het is dus 
onmogelijk uw beroep uit te 
oefenen …

6.  Vergoeding bij inkomensverlies wanneer uw voertuig 
  plots onbruikbaar of gestolen is 

7.   Afschaffing van de vrijstellingen in uw contract  
 ‘BA Medische en Paramedische Beroepen’   
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U geniet de waarborgen hieronder naargelang de 
basisverzekeringen onderschreven in uw Modulis-dossier.

U geniet de waarborgen … Als uw Modulis-dossier deze
 contracten omvat …

  Terugbetaling van de kosten van 
geannuleerde opleidingen 

  Herwaardering van de vergoeding bij 
blijvende invaliditeit en een vergoeding 
vanaf de eerste dag bij tijdelijke 
arbeidsongeschiktheid

Een contract Formule 24 Beroeps- en 
Privéleven

  Vergoeding bij ziekte Een contract Top Woning / Top Kantoor

  Uitbreiding ‘Alle risico’s Materieel’ Een contract Top Woning / Top Kantoor 
met de waarborg Diefstal

  Wedersamenstelling van documenten en 
informaticagegevens

Een contract Top Woning / Top Kantoor 
waarbinnen de inhoud verzekerd is

   Vergoeding bij inkomensverlies wanneer uw 
voertuig plots onbruikbaar of gestolen is

Een contract BA Auto 

  Afschaffing van de vrijstellingen in uw 
contract ‘BA Medische en Paramedische 
Beroepen’

Een contract BA Medische en Paramedische 
Beroepen

Deze waarborg geniet 
u standaard!
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  specifieke waarborgen

  Die u en uw doktersmateriaal beschermen. 

  De Goedeklantbonus
  Die u elk jaar 10 % van de betaalde premies terugstort!

  De troeven van Modulis
 Eén enkel dossier met één enkele vervaldag voor al uw beroepsgebonden 

verzekeringen. 
 Met een Goedeklantbonus waardoor ieder jaar 10 % van de betaalde premies 

wordt teruggestort.

 De schuldinningsservice: die uw problemen met achterstallige betalingen ten 
laste neemt aan een voordeeltarief.

Contacteer uw makelaar en overloop samen uw Modulis-dossier. 
Zo bent u zeker dat u altijd goed verzekerd bent!

Uw makelaar

     

Deze brochure bevat algemene informatie over dit product. De exacte voorwaarden en de draagwijdte van de waarborgen zijn 

beschreven in de Algemene Voorwaarden. U kunt ze raadplegen bij mij op kantoor of op de website www.aginsurance.be.

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  


