
Geniet heel wat voordelen!

Geldig tot en met 30.06.2023. 

SUPPORTER VAN JOUW LEVEN

 ¬ Producten aangepast aan uw behoeften met een top 
schaderegeling.

 ¬ Interessante kortingen op uw verzekeringen Brand, 
Auto, Top Fiets, Providis Globale Rechtsbijstand, 
Top Ongevallen en Travel & Assistance (Top Mobility 
& Travel Assist, Top Travel Assist of Top TravelStop). 

 ¬ En nog extra voordelen als u uw verzekerings
contracten bundelt in een Familis-dossier. 

Wat zijn uw voordelen met de 
acties Welkomstgeschenk en 
Totaalklant?
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De verzekeringen BA Auto (met minstens een omnium, 
BA Auto enz.), Top Fiets, Top Woning, Top Ongevallen, 
BA Privéleven, Providis Globale Rechtsbijstand, Top Mobility 
& Travel Assist, Top Travel Assist en TopTravelstop van AG 
zijn contracten met een duur van 1 jaar, die stilzwijgend 
worden verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer 
een van de partijen ten minste 3 maanden vóór de 
einddatum van het contract zich ertegen verzet.  
Dit publicitair document bevat algemene informatie over 
de verzekeringsproducten van AG, Belgische verzekerings
onderneming. We vragen u om de standaardinformatie 
over het verzekeringsproduct te lezen vóór u een 
contract afsluit. De exacte omvang van de waarborgen 
vindt u in de contractuele voorwaarden. De algemene 
voorwaarden kan u terugvinden op www.ag.be. Deze 
(pre)contractuele informatie, een premieberekening 
en een offerte zijn ook gratis verkrijgbaar bij uw 
verzekerings tussenpersoon. Op onze verzekerings
contracten is het Belgisch recht van toepassing. Voor 
al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie 
terecht bij uw verzekeringstussenpersoon. Klachten 
kan u ook indienen bij de Dienst Klachtenbeheer van AG 
(E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, tel. 02 664 02 00, 
email: customercomplaints@aginsurance.be). Als de 
voorgestelde oplossing voor u niet volstaat, kan u uw 
klacht ook voorleggen aan de Ombudsman van de 
Verzekeringen (de Meeussquare 35, B1000 Brussel,  
tel. 02 547 58 71  fax 02 547 59 75   
www.ombudsmaninsurance.be).

ACTIES 

Welkomstgeschenk 
& Totaalklant

Wil u meer weten over de actie 
Welkomstgeschenk, Totaalklant  
en/of verzekeringsproducten van AG?
Contacteer uw verzekeringstussenpersoon voor 
meer info over de toekenningsvoorwaarden van 
deze voordelen.

 
Welkomstgeschenk 
& Totaalklant

PARTICULIEREN

Wat is een Familis-dossier? 
In het Familis-dossier bundelt u uw contracten 
van verschillende takken (o.a. Auto, Top Fiets, 
Brand, Burgerlijke Aansprakelijkheid, 
Ongevallen, Travel & Assistance en Providis 
Globale Rechtsbijstand). Zo profiteert u van 
degelijke dekkingen en tal van voordelen.
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Welkomstgeschenk 1

Is dit uw eerste ervaring met AG? 

Een nieuw contract bij AG? Krijg korting op de 
eerste jaarpremie van het contract met de actie 
Welkomstgeschenk. 

U vindt de betrokken verzekeringen onder  
‘Uw kortingen’.

Totaalklant
Hebt u al contracten bij AG? Wij belonen u voor uw trouw 
met de actie Totaalklant!

Wat is een Totaalklant?

Dat is een klant met meerdere verzekeringen bij AG, 
gebundeld in één Familisdossier. Meestal gaat het om 
BA Familiale, de auto en woningverzekering ... Maar dat is 
nog niet alles! Er zijn heel wat combinaties van producten 
mogelijk, naargelang van uw behoeften.

De voordelen van de actie Totaalklant gelden al vanaf 
2 contracten, d.w.z. vanaf het moment dat u Top Woning 
bundelt MET één van de onderstaande verzekeringen:

 ¬ BA Familiale

 ¬ Auto

 ¬ Top Fiets

 ¬ Providis Globale Rechtsbijstand**

 ¬ Top Ongevallen

 ¬ Travel & Assistance (Top Mobility & Travel Assist, 
Top Travel Assist of Top TravelStop)

in een Familis-dossier.

UW KORTINGEN

ACTIES
Actie Welkomstgeschenk : sluit een nieuw contract af en  
krijg een jaar lang korting

∫ Vanaf 2 contracten

∫ Vanaf 3 contracten

∫ Op een van onderstaande verzekeringen: 

Combineer een van onderstaande verzekeringen met een contract Top Woning in een Familis-dossier 
en krijg 10% korting op de duur van uw nieuwe Top Woning-contract:   

Combineer Top Woning met minstens 2 contracten van verzekeringen uit de lijst hieronder in een Familis-dossier 
en krijg 10% korting op duur van elk nieuw contract:  

Actie Totaalklant : bundel uw AG-contracten en krijg korting gedurende 
de looptijd van een nieuw contract 3

Top Woning+
 ¬ Providis Globale 

Rechtsbijstand
 ¬ Auto2

 ¬ Top Fiets

 ¬ Top Ongevallen
 ¬ Travel & Assistance 

product
 ¬ BA Familiale3

Top Woning
 ¬ Providis Globale 

Rechtsbijstand
 ¬ Auto2 / Top Fiets

 ¬ Top Ongevallen
 ¬ Travel & Assistanceproduct
 ¬ BA Familiale3

 ¬ Top Woning

 ¬ Providis Globale Rechtsbijstand

 ¬ Top Ongevallen

 ¬ Travel & Assistanceproduct

 ¬ Auto2

 ¬ Top Fiets

2  Autoverzekering: 
 Met ten minste de waarborg OmniNatuur
 U beantwoordt aan de voorwaarden van een ‘Goede bestuurder’
 Om aan de AGcriteria van een ‘Goede bestuurder’ te voldoen, moet u een BM  

van 2 tot 8 hebben, met maximaal 1 ongeval in fout de laatste 5 jaar en tussen 
26 en 75 jaar oud zijn.

3 BA Familiale mag deel uitmaken van de 3 contracten, maar komt niet in 
aanmerking voor de korting van 10%.
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1  Deze actie kan niet worden gecumuleerd met de actie Totaalklant.


