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Uw patiënten de beste zorg geven, naar hen luisteren en hun ziektes behandelen, dat is uw 
beroep. Het is dan ook erg belangrijk dat u goed verzekerd bent. Bij problemen kunnen uw 
beroepsgebonden verzekeringen namelijk een wereld van verschil maken. Daarom 
ontwikkelden wij Modulis.

Dankzij Modulis kunt u al uw beroepsgebonden verzekeringen groeperen in één dossier 
tegen bijzonder interessante voorwaarden!

1 | Waarborgen aangepast aan uw activiteiten
Hebt u nieuwe plannen? Neemt u personeel in dienst? Verandert u van voertuig? Modulis past 
zich steeds aan uw beroepssituatie aan en u betaalt nooit tweemaal voor hetzelfde risico. 

Een tip: neem bij elke verandering in uw beroepssituatie contact op met uw makelaar. Hij is uw 
bevoorrecht aanspreekpunt!
 

2 | Een gepersonaliseerd dossier voor een duidelijke kijk
Modulis biedt u een duidelijke en gedetailleerde kijk op uw beroepsgebonden verzekeringen. In 
één oogopslag vindt u alles terug: de gekozen opties, de verzekerde kapitalen en het 
totaalbudget van uw verzekeringen.
Bovendien kunt u de premiebetaling gratis spreiden.
  

3 | En een jaarlijkse bonus!
Bent u een ‘Goede Klant’? Dan stort Modulis u ieder jaar 10 % van de betaalde premies terug.

Modulis, 
Voor een globaal overzicht en een eenvoudig 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 Huisarts,
4 specifieke waarborgen om u en uw doktersmateriaal te beschermen

Agressie komt de laatste jaren helaas steeds meer voor. Als u hiermee te maken krijgt, bieden 
wij u een ruime vergoeding voor uw medische kosten (tot 5000 euro met een vrijstelling van 
150 euro per schadegeval). We voorzien ook in een forfaitair bedrag van 500 euro per dag 
(maximaal 5 dagen) voor uw tijdelijke arbeidsongeschiktheid. 

1.  Bescherming van uw persoon

Uw dokterstas bevat talrijke, vaak dure instrumenten. Bij schade door een verkeersongeval of 
in geval van diefstal, keren we tot 2500 euro uit zodat u uw tas en de inhoud ervan kunt 
vervangen. 

2. Uw dokterstas
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Uw doktersmateriaal (met inbegrip van uw elektronisch en informaticamateriaal) kan 
beschadigd raken door een schadegeval(bv. waterschade). We keren tot 10 000 euro uit voor 
uw materiaal en tot 5000 euro voor de wedersamenstelling van documenten en 
informaticagegevens. 

3. Uw ‘Alle Risico’s’ met een uitbreiding voor de wedersamenstelling van 
uw documenten en informaticagegevens 

Overweegt u om uw verzekering BA Medische en Paramedische Beroepen over te plaatsen bij 
AG Insurance? Dan bent u zeker dat uw aansprakelijkheid gedekt is voor klachten in verband 
met schadegevallen die zich voordeden in het verleden en die ingediend worden (tot drie jaar) 
na de overdracht van uw contract. .

Als u uw praktijk wilt stopzetten, verzekeren wij u tot de afloop van de wettelijk voorgeschreven 
termijn wanneer u aansprakelijk wordt gesteld voor schade die zich voordoet na het einde van 
uw contract. U geniet deze waarborg tot beloop van 2 500 000 euro in lichamelijke schade en 
125 000 euro in materiële schade voor de gehele verzekeringsperiode. 

4. Anterioriteit en posterioriteit van uw contract
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Waarborgen volgens de basisverzekeringen die u hebt 
afgesloten in uw Modulis-dossier.

U geniet de waarborg… Als uw Modulis-dossier de volgende 
contracten omvat

  Bescherming van uw persoon Deze waarborg wordt u automatisch 
toegekend!

  Dokterstas Een contract Top Woning/Top Kantoor met 
dekking van de inhoud

  ‘Alle risico’s’ met uitbreiding voor de 
wedersamenstelling van documenten en 
informaticagegevens

Een contract Top Woning/Top Kantoor met 
dekking van de inhoud

   Anterioriteit en posterioriteit Een contract BA Medische en Paramedische 
Beroepen
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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
  Een enkel dossier met een 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 met hem uw Modulis-dossier.   
Zo bent u zeker dat u altijd goed verzekerd bent!

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: Johan Adriaen  

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

de Algemene Voorwaarden. U kunt ze raadplegen bij uw makelaar en op www.aginsurance.be


