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 Δ Een familiale verzekering met zeer ruime waarborgen.

 Δ Een contract voor alle huisleden.

De familiale verzekering (ook wel BA Privéleven genoemd) is niet verplicht, maar wordt wel sterk aanbevolen. 
De familiale verzekering van AG biedt zeer ruime waarborgen. Ze vergoedt de schade die u, uw kinderen, uw huisleden 
en uw huisdieren aan anderen kunnen toebrengen. 

Troeven van Top Familiale - BA Privéleven
Wie is verzekerd? De verzekering Top Familiale - BA Privéleven van AG is een eenvoudig en duidelijk contract dat 

uw aansprakelijkheid dekt voor schade aan derden, evenals uw huisleden en uw huisdieren 
(inclusief rijpaarden - max. 2). Ze vergoedt ook de schade die aan anderen wordt toegebracht door:

 ¬ een huislid dat tijdelijk ergens anders verblijft, ongeacht de reden (kind op kot, in het buitenland, voor 
vrije tijd of om professionele redenen enz.);

 ¬ een huislid, zelfs als hij/zij definitief in een rust- of verzorgingstehuis verblijft;
 ¬ personen die voor uw kinderen of huisdieren zorgen;
 ¬ kinderen en huisdieren voor wie u zorgt;
 ¬ de poetsvrouw, de tuinman ... als ze bij u werken;
 ¬ mensen die bij u verblijven.

Uw dieren zijn ook 
verzekerd

Vandaag de dag zijn allerlei huisdieren in de mode: slangen, spinnen, fretten, leguanen, buffels ...

We verzekeren alle dieren, behalve degene die in het Verdrag van Washington zijn opgenomen (panter, 
panda, aap, …), zelfs dieren waarvoor je buiten een professionele activiteit zorgt.

Verplaatsingen en 
vervoermiddelen

Top Familiale - BA Privéleven verzekert u voor de schade die u veroorzaakt tijdens uw verplaatsingen 
(privé of professioneel), met klassieke voertuigen of voertuigen van de ‘nieuwe generatie’. 

Die omvatten alle niet-gemotoriseerde voertuigen (fiets, step, skateboard enz.) en deze gemotoriseerde 
voertuigen: 

 ¬  motorrijtuigen die niet onderworpen zijn aan de verplichte verzekering (snelheid van max. 25 km/u - 
Uitsluiting van bromfietsen van klasse A);

 ¬ elektrische rolstoelen voor personen met een beperkte mobiliteit: zonder snelheidsbeperking;
 ¬ elektrische fietsen: maximale snelheid van 25 km/u;
 ¬ fietsen met ondersteuning (bij het starten, trappen ...): zonder snelheidsbeperking;
 ¬ gemotoriseerde voortbewegingstoestellen (monowheels, segways, elektrische steps, hoverboards, …): 

maximale snelheid van 45 km/u, met uitzondering van bromfietsen klassen A en B.

GEZINSUPPORTER VAN JOUW

TOP FAMILIALE - BA PRIVÉLEVEN
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Vakantiewoningen, 
feestzalen ...  
U bent verzekerd

AG dekt de schade die door u wordt veroorzaakt aan een tijdelijk verblijf. Voorbeelden:  

 ¬ vakantiewoning, inclusief tenten, caravans, chalets en bijzondere accommodaties zoals yurts, vliegtuig 
op de grond, boomhut ... 

 ¬ zalen voor privéfeesten, inclusief garage, tent, feesttent, woonboot, tram, limousine;
 ¬ hotelkamer in geval van privé- of professioneel verblijf;
 ¬ ziekenhuiskamer in een rust- of verzorgingsinstelling.

Sport en vrije tijd Veroorzaakt u schade in het kader van uw hobby’s? Onze dekking is heel ruim. Zo verzekeren wij drones 
(tot 150 kilo) of gehuurde of geleende vaartuigen (max. 48 uur). Als u bijvoorbeeld op vakantie een jetski 
huurt en daarmee de romp van een boot raakt, vergoedt uw Top Familiale – BA Privéleven de schade aan de 
boot. En als u onze aanvullende verzekering Pack Familiale+ afsloot, wordt zelfs de herstelling van de jetski 
vergoed.

Vrijwilligerswerk, 
deeleconomie ...

Uw contract Top Familiale - BA Privéleven komt ook tussen voor schade aan derden  in  het kader van 
vrijwilligerswerk, verenigingswerk, diensten van burger aan burger en in het kader van de deeleconomie.

Interessante 
opties voor ieders 
behoeften

Er zijn verschillende opties om uw Top Familiale - BA Privéleven aan te vullen:

 ¬ Rechtsbijstand: deze waarborg helpt u als u uw rechten voor een rechtbank moet verdedigen;
 ¬ Pack Familiale+: een Engelse vrijstelling en dekking van de schade aan toevertrouwde goederen en 

gebouwen;
 ¬ Pack OmniMobility: voor de dekking van uw lichamelijke en materiële schade (ten minste 2 dagen 

arbeidsongeschikt) bij een ongeval met een verzekerd vervoermiddel;
 ¬ Pack CarRenting: voor de dekking van uw materiële schade wanneer u een auto huurt;
 ¬ Gezinsbijstand: aanvullende prestaties in geval van een ongeval of ziekte.

Wat is niet gedekt door Top Familiale - BA Privéleven: 
 ∫  De zware fout (voor verzekerden > 18 jaar): dronkenschap of gelijkaardige toestand, daden van geweld, opzettelijk veroorzaakte 

schade.
 ∫ Schade in verband met een verplichte verzekering.
 ∫ Schade die niet het gevolg is van een activiteit in het kader van het privéleven.
 ∫ Schade die voortvloeit uit graduele pollutie (op grond van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek).

Bovenstaande lijst is niet exhaustief. 

Top Familiale BA Privéleven is een overeenkomst die wordt gesloten voor een periode van 1 jaar en stilzwijgend wordt verlengd voor 
dezelfde periode, tenzij een van de partijen zich daartegen verzet ten minste 3 maanden voor het einde van het contract.

Dit publicitair document bevat algemene informatie over verzekeringsproducten van AG. 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.ag.be. Deze informatie, een premieberekening en 
offerte, is ook gratis beschikbaar bij uw makelaar.  

Op onze verzekeringscontracten is het Belgisch recht van toepassing. Voor al uw vragen en problemen kunt u in eerste instantie 
terecht bij uw makelaar. Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Dienst Klachtenbeheer van AG (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 (de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel, tel. 02 547 58 71 – fax 02 547 59 75 – 
www.ombudsman-insurance.be).

Je makelaar


