Top Omnium
De beste omnium voor uw nieuwe wagen!
Top Omnium is een verzekeringsproduct van AG Insurance. Het betreft een verzekeringscontract voor een duur van één jaar,
stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van
de overeenkomst zich ertegen verzet.
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Een geruststellende aanpak: alles is gedekt, behalve …
Ruime waarborgen aangepast aan uw behoeftes.
10 000 km zonder waardeverlies.
Bij diefstal tot 30 dagen lang een vervangvoertuig.
Vrijstellingen op maat … die in bepaalde gevallen zelfs op 0 euro gebracht worden!
AG Team, de beste schaderegeling via de telefoon.
De Multirisk, soms ook “kleine omnium” genoemd, verzekert uw wagen tegen diefstal, inbraak,
brand, glasbreuk, stormschade, hagel, overstroming en aanrijding met dieren.
De omniumverzekering voegt daar nog de waarborg Stoffelijke Schade aan toe, waardoor u ook
verzekerd bent tegen alle schade die door uzelf (ongeacht of u al dan niet in fout bent)
of door anderen aan uw voertuig aangebracht wordt.
Als u voor uw wagen de beste bescherming wilt, sluit u Top Omnium af bovenop
de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto van AG Insurance.

De troeven van Top Omnium
Alles is gedekt, behalve … De volledige omnium (de waarborg Multirisk en de waarborg Stoffelijke Schade) dekt alle toegebrachte schade
aan uw wagen, wat ook de oorzaak is. Er zijn maar 4, duidelijk vermelde, uitzonderingen.

Keuze van verzekerde
waarde

Uw wagen is maximaal 2 jaar oud? Dan kunt u kiezen of u hem verzekert tegen cataloguswaarde of tegen
factuurwaarde.

Multirisk: een verzekering Uw voorruit verbrijzeld? De motorkap ingedeukt door hagel? Schade door dieven? Met Multirisk geniet u
automatisch een totale dekking zonder vrijstelling, zelfs bij het kleinste schadegeval.
zonder vrijstelling
Voordelen bij herstelling
door een erkende
hersteller
Een vervangwagen en
een snelle vergoeding
bij diefstal

AG Insurance beschikt over een groot netwerk van erkende herstellers dat u verschillende voordelen biedt,
zoals een lagere vrijstelling in Stoffelijke Schade.
Bij diefstal krijgt u tot 30 dagen een vervangwagen en een schadevergoeding vanaf de 21ste dag.

Automatisch en gratis
gedekt voor

∫
∫
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Vrijstellingen op maat in
Stoffelijke Schade

de belasting op inverkeerstelling;
het antidiefstalsysteem, de kosten van de installatie inbegrepen;
de opties en toebehoren die geïnstalleerd zijn na de aankoop van uw wagen, tot 5 % van de aankoopprijs.

Afhankelijk van uw behoeften en de verzekerde waarde van uw wagen, hebt u de keuze tussen verschillende
vrijstellingen. Bent u bereid om een deel van de herstellingskosten zelf te dragen in ruil voor een lagere
premie? Dan kunt u een van de Vaste Vrijstellingen kiezen. Bent u een ‘goede bestuurder‘ (bonus-malus
-2 tot 0)? Dan kunt u ook gaan voor de zekerheid van de Flexi Vrijstelling. Als u dan een schadegeval hebt
waarbij een derde (voetganger of voertuig) betrokken is die dit schriftelijk bevestigt, valt de vrijstelling weg!
Cataloguswaarde / Factuurwaarde

VASTE VRIJSTELLING (IN EUR) FLEXI VRIJSTELLING (IN EUR)
Hogere
vrijstelling

Basisformule

Met gekende
derde

Zonder gekende
derde

≤ 20 000 excl. btw
of
≤ 24.200 incl. btw

300

200

0

200

> 20 000 en ≤ 30 000 excl. btw
of
> 24 200 en ≤ 36 300 incl. btw

600

400

0

400

1050

700

0

700

> 30 000 excl. btw
of
> 36 300 incl. btw

De vrijstelling wordt verhoogd met 250 euro als de herstelling plaatsvindt buiten het netwerk van erkende herstellers van AG Insurance.

Een vergoeding aan
nieuwwaarde tijdens de
eerste 6 maanden en de
eerste 10 000 km

De formule Excellence biedt u de ruimste bescherming bij totaalverlies of diefstal van uw wagen.
Zolang er geen 10 000 km op de teller staat op het ogenblik van een schadegeval, wordt er geen
afschrijving toegepast! Daarna bedraagt het afschrijvingspercentage 1 % per maand vanaf de 7de maand.
U bent dus altijd zeker 100 % vergoed te worden tijdens de eerste 6 maanden! U wenst minder premie te
betalen? Dan ontvangt u met de formule Classic, met 1,25 % afschrijving vanaf de eerste maand,
een vergoeding die nog steeds voordeliger zal zijn dan de werkelijke waarde van uw wagen.

AG Team, de snelste
manier om een
schadegeval te regelen

Hebt u een ongeval? AG Team staat borg voor een uitstekende schaderegeling. Een telefoontje volstaat om
uw dossier op te starten en de verantwoordelijkheden te bepalen. AG Team is dan ook:
∫ snel: er wordt onmiddellijk een afspraak met de garagehouder gemaakt voor de herstelling van uw wagen;
∫ flexibel: dankzij ons uitgebreid netwerk van erkende herstellers geniet u verschillende voordelen.
Niettemin hebt u de vrije keuze om beroep te doen op een hersteller buiten het netwerk.
∫ praktisch: als u voor een erkende hersteller opteert, krijgt u een vervangwagen tijdens de herstellingsduur
van uw wagen in de garage en betaalt de maatschappij hem rechtstreeks de kosten.

Wat niet gedekt is door Top Omnium
∫
∫

∫

De schadegevallen die niet gedekt zijn in Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto of met verhaal (gedeeltelijk of volledig).
In Multirisk (‘kleine omnium’): de diefstal van het voertuig als het door de maatschappij opgelegde antidiefstalsysteem niet werkte.
In stoffelijke schade (die samen met Multirisk de ‘grote omnium’ uitmaakt): de schade veroorzaakt aan het voertuig
als gevolg van een constructiefout, slijtage, een gebrek aan onderhoud of een niet-conform gebruik van het voertuig.

Dit publicitair document bevat algemene informatie over verzekeringsproducten van AG Insurance. De juiste omvang en looptijd ervan leest u
in de contractvoorwaarden. De algemene voorwaarden vindt u op onze website www.aginsurance.be. Deze informatie, een premieberekening
en offerte, is 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 ook ingediend worden
bij de Dienst Klachtenbeheer van AG Insurance (fax 02 664 76 64, mail customercomplaints@aginsurance.be). Indien de voorgestelde
oplossing geen voldoening schenkt, kunt u uw klacht ook indienen bij de Ombudsdienst Verzekeringen (de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel,
tel. 02 547 58 71 – Fax 02 547 59 75 - www.ombudsman.as).
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