De verzekering BA Privéleven Top Familiale van
AG Insurance …

AG Insurance is ook …
•
•
•
•

dekt uw burgerlijke aansprakelijkheid. Net zoals die van uw
partner, uw kinderen (ook wanneer ze op kot zitten of in het
buitenland verblijven), de kinderen van uw partner, uw gasten
en uw huispersoneel.

•

waarborgen die tot de ruimste van de markt behoren
snelle en kwaliteitsvolle service
onmiddellijke bijstand indien nodig
…

Meer weten?

Aarzel niet om contact op te nemen met je makelaar
voor meer informatie over de toekenningsvoorwaarden van deze voordelen.

Een echt vertrouwenscontract met een maximaal aantal
uitbreidingen en een minimum aan uitsluitingen.

• Tot 25 000 000 euro3 (geïndexeerd) voor lichamelijke
schade aan een derde.

•

Tot 7 000 000 euro3 (geïndexeerd) voor materiële schade
aan een derde.

•

Dekking wereldwijd.

Uw makelaar:

De verzekering BA Auto, de brandverzekering Top Woning en de
verzekering BA Privéleven Top Familiale van AG Insurance zijn contracten met een duur van 1 jaar, die stilzwijgend verlengd worden
voor dezelfde periode, behalve wanneer een van de partijen ten
minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich
ertegen verzet.

Er zijn echter enkele situaties die Top Familiale
niet dekt:

•

De schade die je veroorzaakt aan je eigen goederen of aan een
ander gezinslid.

•

De schade die moet gedekt zijn door een wettelijk verplichte
verzekering (bijvoorbeeld BA Auto).

•
•

De schadegevallen die voortvloeien uit beroepsactiviteiten.
De gevallen van zware fout (dronkenschap of gelijkaardige
toestand en geweld op personen) als de aansprakelijke
verzekerde ouder is dan 18 jaar op het ogenblik van de feiten.

Naargelang je behoeften kan je makelaar
aanvullende dekkingen voorstellen, bijvoorbeeld
als je huispersoneel tewerkstelt, op reis vertrekt
en een annulatieverzekering wenst of als je
wereldwijd bijstand wil.

0079-2466231N-12122016

3
Bedragen afgerond volgens het indexcijfer der consumptieprijzen van
november 2016 (=241,52).

Dit publicitair document bevat algemene informatie over verzekeringsproducten van AG Insurance. De juiste omvang van de waarborgen 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 ingediend worden bij de Dienst Klachtenbeheer van AG Insurance
(E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, tel. : 02 664 02.00,
mail: customercomplaints@aginsurance.be). Indien de voorgestelde
oplossing geen voldoening schenkt, kunt u uw klacht ook indienen
bij de Ombudsman van de Verzekeringen (de Meeûssquare 35,
te 1000 Brussel, tel. 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 www.ombudsman.as).
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INTERESSE? NEEM CONTACT OP MET UW MAKELAAR.

De brandverzekering

Word totaalklant voor 30/06/2017 ...

Top Woning
van AG Insurance is …

De voordelen zijn talrijk!
De verzekering BA Auto
van AG Insurance is …

Wat is een totaalklant?
Dat zijn klanten met minimaal drie verzekeringscontracten bij AG Insurance, waaronder:
• 1 contract Auto
• 1 contract Brand en
• 1 contract BA Familiale
Als je totaalklant wordt voor 30/06/2017,
geniet je tal van voordelen!

Een verplichte verzekering die je veel meer biedt dan
wat de wet vereist, namelijk:

•

Levenslang de laagste bonus-malus1. Heb je de laagste
graad – en bijgevolg ook de laagste premie – bereikt?
Dan behoud je die levenslang! Zelfs na een ongeval.

•

De bestuurder is ook gedekt. Goede bestuurders
krijgen dit gratis en automatisch aangeboden.
BA Max2 vergoedt je verwondingen tot 250 000 euro.

•

Een netwerk van erkende herstellers dat talrijke voordelen
biedt, zelfs als u in fout bent.

•

Onmiddellijke bijstand, 24 uur op 24, met vervangwagen!
Ongeval? Lekke band? Bel de gratis bijstandsdienst!

De volledige oplossing voor je woning, onder andere
bij brand, waterschade, overstroming of storm …

•

Alles is verzekerd, behalve enkele uitzonderingen die
expliciet vermeld staan in de algemene voorwaarden.

•

De dekking van je huurdersaansprakelijkheid voor schade
aan het studentenkot van je kinderen, je gehuurde
vakantieverblijven, de lokalen die je huurt voor een
familiefeest.

•

Gepersonaliseerde bescherming. Je kunt ervoor opteren
om je Top Woning aan te vullen naargelang je eigen
behoeften en wensen dankzij de verschillende Packs of
optionele waarborgen, voor een bescherming op maat.

•

Bij een schadegeval kan je 24 uur op 24 een beroep doen
op een bijstandsdienst.

Er zijn echter enkele situaties die BA Auto niet dekt:

•
•

Ongevallen die met opzet zijn uitgelokt.

•

Schade veroorzaakt door bestuurders zonder
geldig rijbewijs.

Rijden onder invloed van alcohol, drugs of
roesmiddelen.

De verzekeringsmaatschappij vergoedt in dat geval wel de
schade aan ‘derden’ maar verhaalt de schade naderhand op
de verantwoordelijke van het ongeval.

•

Schade aan het in het contract omschreven voertuig.

Naargelang je behoeften kan je makelaar
aanvullende dekkingen voorstellen om je voertuig
op alle vlakken te verzekeren, bijvoorbeeld in
Multirisk en Omnium.
1
Onder voorbehoud van bepaalde specifieke situaties, bv. bij een ongeval met
vluchtmisdrijf.
2

De waarborg BA Max is gelinkt aan de waarborg BA.

Er zijn echter enkele situaties die Top Woning niet dekt:

•
•
•

Schadegevallen die je opzettelijk veroorzaakt.

•

Schade veroorzaakt door de niet-naleving van een
verplichting opgelegd in het contract betreffende de
materiële staat of van de beveiligingsmaatregelen van de
verzekerde goederen.

Schade veroorzaakt aan motorrijtuigen.
Schade aan een gebouw dat vervallen is of klaar is voor
afbraak.

