Pack Tuin

SUPPORTER VAN JOUW

WONING

Δ

Verzekert de schade aan uw tuin door bliksem, hagel, wild, …

Δ

Vergoedt uw tuinmeubelen, tuingereedschap, robotmaaier, barbecue, decoratie-elementen, bij stormschade of diefstal.

Δ

Een verhoogde vergoeding voor de saneringskosten van een door stookolie vervuilde bodem.

Δ

Een dekking voor waterschade aan de tuin door uw verplaatsbaar zwembad.

Als u veel tijd en geld in uw tuin investeert, wilt u hem zo goed mogelijk beschermen tegen onverwachte gebeurtenissen
die hem kunnen beschadigen.
Het Pack Tuin is voor tuinliefhebbers de ideale uitbreiding van hun brandverzekering Top Woning.
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De troeven van het Pack Tuin
Herstel van uw tuin

Als uw tuin beschadigd wordt door een gedekte gebeurtenis is in de Top Woning (vandalisme,
stormschade, overstroming, aardverschuiving, …) of door wild, vee of paarden (everzwijn afkomstig
uit het nabijgelegen bos, paard van de buurman ontsnapt uit zijn stal,…), betaalt het Pack Tuin de
herstellingskosten van uw tuin tot ten minste 34.941,26 euro1 per schadegeval en tot 698,80 euro1 per
plant. Oogstrijpe groenten en fruit voor uw consumptie zijn ook gedekt.
Indien een boom in uw tuin zou omvallen, als gevolg van een storm, vergoedt het Pack Tuin de kosten
voor het verwijderen ervan. Zelfs als het gebouw niet beschadigd is.
Als u huurder of bewoner bent komen we tussen voor deze kosten, zelfs als uw aansprakelijkheid niet in
het gedrang komt.

Schade aan
tuinmeubelen

Als ook de inboedel van uw woning verzekerd is, vergoedt het Pack Tuin tot 5.590,59 euro1 de schade
door een storm, overstroming of aardverschuiving aan uw tuinmeubelen, parasols, barbecueset,
buitendecoratie-elementen, tuingereedschap of robotmaaier in open lucht of in een open constructie.

Diefstal van
voorwerpen in
open lucht

Indien uw contract Top Woning ook de waarborg Diefstal omvat, vergoedt het Pack Tuin ook de diefstal
van aanplantingen of de hierboven vermelde voorwerpen die zich in open lucht, in een open constructie
of in niet belendende bijgebouwen bevinden en dat tot 5.590,59 euro1.

Sanering van
vervuilde bodem

Als de bodem van uw tuin vervuild wordt door stookolie, verhoogt het Pack Tuin de maximumtussenkomst voor de bodemsanering tot 17.536,83 euro1 of tot 78.289,46 euro1 als de Alle Risico’s
Woning wordt onderschreven.

Waterschade
veroorzaakt door een
verplaatsbaar zwembad

Als een verplaatsbaar zwembad (niet verbonden aan de hydraulische installatie van het gebouw)
het begeeft, scheurt of overloopt en daarbij waterschade veroorzaakt, zal het Pack Tuin u daarvoor
vergoeden.
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Een uitstekende
verhouding tussen
prijs, kwaliteit en
dienstverlening

Bescherm uw kostbare oase van groen voor een bijpremie van 10 % van de premie gebouw van uw
Top Woning-brandverzekering (of 20 % van de premie inhoud indien uw contract enkel de inboedel
verzekert).

Wat is niet gedekt door Pack Tuin?
∫
∫
∫
∫

De kosten voor gewoon onderhoud van uw tuin of schade door onderhoud en heraanleg.
De schade aan de oogst, andere dan groenten en fruit voor eigen consumptie.
De schade veroorzaakt door huisdieren.
De schadegevallen in Natuurrampen gedekt onder de voorwaarden van het Tariferingsbureau.

Bovenstaande lijst is niet exhaustief maar laat toe om een aantal niet-gedekte situaties toe te lichten.
Pack Tuin is een optionele aanvulling op de brandverzekering Top Woning. Het betreft een contract met een duur van 1 jaar,
stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen zich er ten minste 3 maanden vóór de vervaldag
van de overeenkomst volgens wettelijke vormen tegen verzet.

Uw verzekeringstussenpersoon
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Dit publicitair document bevat algemene informatie over verzekeringsproducten van AG. Wij nodigen u uit om kennis te nemen van
het gestandaardiseerd informatiedocument over het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. De juiste omvang
van de waarborgen leest u in de contractvoorwaarden. De algemene voorwaarden van de brandverzekering Top Woning en de clausule
Pack Tuin vindt u op onze website www.ag.be. Al deze (pre)contractuele informatie, een premieberekening en offerte, zijn 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
(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, 1000 Brussel,
tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 - www.ombudsman.as).
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