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Goede bestuurders worden beloond en genieten de laagste premie voor het leven1
BA Max: de vergoeding van de kwetsuren van de goede bestuurders … zelfs in fout, gratis
BA Max XL, optimale bescherming van alle inzittenden overal ter wereld
Een zeer voordelige Bonus-Malusschaal
Gratis bijstand bij schade
Een zeer snelle en flexibele schaderegeling
De verbintenis dat het contract nooit zal worden opgezegd enkel op basis van de leeftijd van de
bestuurder

Het contract BA Auto is wettelijk verplicht. Het dekt alle schade aan derden of aan uw
passagiers wanneer u een ongeval veroorzaakt. Het basiscontract BA Auto is hetzelfde bij alle
verzekeringsmaatschappijen ... of toch bijna. BA Auto van AG Insurance maakt het verschil
dankzij unieke waarborgen en met een service die nog verder gaat!

De troeven van BA Auto
Goede bestuurders
levenslang1 beloond

De laagste Bonus-Malusgraad is graad -2. Eens u deze bereikt hebt, behoudt u hem voor het
leven1 en betaalt u steeds de laagste premie. Zelfs bij een ongeval in fout!

En wij gaan nóg een
stap verder met
BA Max

Zodra u Bonus-Malus -2 bereikt, geniet u bovendien ook BA Max. Gratis en voor het leven2.
Een BA Auto dekt in de regel niet de eigen lichamelijke schade van de bestuurder.
Dankzij BA Max is evenwel élke bestuurder van uw voertuig - uzelf, een familielid, een
vriend, … - verzekerd van een optimale bescherming in alle omstandigheden. En u bent zelf
altijd verzekerd, welke auto u ook bestuurt, in België en in het buitenland.

Met BA Max XL ook de Met deze uitbreiding van BA Max zijn alle passagiers beschermd, overal ter wereld.
passagiers verzekerd Daar waar BA Max zorgt voor een optimale bescherming van de bestuurder,
zorgt BA Max XL voor een bescherming van alle verzekerde passagiers en
een snelle en optimale vergoeding in geval van ongeval in het buitenland.
Zelfs voor de partner die een huurauto bestuurt in het buitenland.

Een zeer voordelige
Bonus-Malusschaal

Ook de bestuurders die nog niet graad -2 bereikt hebben, genieten zeer interessante
voorwaarden:
∫∫ al vanaf graad 4 geniet u de laagste premie … veel sneller dan bij andere maatschappijen;
∫∫ zodra u graad 0 bereikt hebt, bent u zeker dat uw premie na een eerste schadegeval in fout
niet verhoogt.

Gratis bijstand bij
schade

Indien u na een ongeval (lekke band inbegrepen, in België en tot 30 km buiten de grens) niet
meer verder kunt met uw wagen, kunt u altijd rekenen op een gratis bijstandsdienst en dit
24 uur op 24.
∫∫ Deze dienst sleept uw voertuig tot de plaats die u wenst (garage, bij u thuis, …).
∫∫ U krijgt gedurende 24 uur een vervangwagen (termijn verlengd tot maandag als het
ongeval gebeurt op een vrijdag of tijdens het weekend).
∫∫ Deze dienst regelt ook het vervoer van de niet-gewonde inzittenden tot aan hun woonplaats of de voorziene bestemming.
∫∫ Het gratis verwittigen per telefoon van uw gezinsleden, werkgever, …

AG Team staat
garant voor een
snelle en flexibele
schaderegeling

Bij schade kunt u een beroep doen op AG Team dat in één telefoontje uw dossier zal openen
en meteen de aansprakelijkheid zal bepalen.
AG Team is:

Een contract waarop
ouderen kunnen
vertrouwen

We zeggen een contract Auto nooit enkel op basis van de leeftijd van de bestuurder op:
deze verbintenis staat zwart op wit. Een bijkomende zekerheid voor de oudere bestuurders.

Een concurrentieel
tarief

Om ons tarief te bepalen hanteren we eenvoudige en onweerlegbare criteria, die
voorzichtige bestuurders belonen.

∫∫ snel: de afspraak bij de hersteller wordt meteen vastgelegd;
∫∫ flexibel: u kiest zelf de hersteller of maakt gebruik van een van onze erkende herstellers;
∫∫ praktisch: als u kiest voor een erkende hersteller en in uw recht bent, ontvangt u een
vervangwagen en betalen wij de factuur rechtstreeks aan de hersteller.

(1) Onder voorbehoud van enkele specifieke situaties zoals een schadegeval met vluchtmisdrijf of een schadegeval in fout met een bestuurder in
staat van dronkenschap.
(2) De waarborg BA Max is gekoppeld aan de waarborg BA.

Dit publicitair document bevat algemene informatie over verzekeringsproducten van AG Insurance. Voor deze
verzekeringsproducten gelden uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden gesteld aan het verzekerd risico. 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, te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35.
Tel. : 02/547 58 71 – Fax: 02/547 59 75 - www.ombudsman.as.
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