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Om naar het werk te gaan, om uw boodschappen te doen of
om uw kinderen naar hun vriendjes te brengen … De auto
blijft een onmisbaar transportmiddel. Geen wonder dat u
uw wagen zo volledig en optimaal mogelijk wilt beschermen
door te kiezen voor verzekeringen die aan uw behoeften
beantwoorden!
Daarom stelden wij ons gamma Auto af op u: een stevige
basis, sterke waarborgen, aanvullende en moduleerbare
packs. Kortom, een pakket performante producten die u kunt
combineren om aan uw doelstellingen te voldoen.

Ontdek ons aanbod en
ga in alle zekerheid de weg op!
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Uw Auto
Een Burgerlijke Aansprakelijkheid
die u meer biedt
De verplichte verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid
(B.A.) dekt alle schade die derden of uw passagiers
overkomt bij een ongeval waarvoor u aansprakelijk bent.
Deze contracten zijn gelijkend bij alle verzekeringsmaatschappijen. Maar bij AG Insurance geniet u extra
voordelen die simpelweg exclusief zijn.

Turbo Bonus, een nieuwe nog voordeligere
berekeningswijze voor uw bonus-malusgraad
Het zijn niet alleen brokkenpiloten die een ongeval in fout
veroorzaken. Een gebrek aan rijervaring, een moment
van onoplettendheid, brute pech … Het kan iedereen
overkomen. Maar die ongevallen uit het verleden hebben
jammer genoeg een invloed op uw huidige premie. Behalve
als u kiest voor de Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto van
AG Insurance met haar exclusieve troeven.
Dankzij Turbo Bonus tellen ongevallen langer dan 5 jaar
geleden niet meer mee voor de berekening van uw bonusmalus! U wint dus twee keer: u moet niet meer betalen voor
ongevallen uit het verleden en u bereikt sneller de laagste
graad.

Enkele concrete voorbeelden:
∫ U hebt 15 jaar uw rijbewijs. In het verleden had u
2 ongevallen in fout. Daarom hebt u bij uw huidige
maatschappij bonus-malusgraad 6.
Omdat u nu echter al 5 jaar een foutloos parcours rijdt,
geniet u bij AG Insurance de Bonus-Malus -2.
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∫ U rijdt sinds 6 jaar en had tijdens het eerste jaar een
ongeval in fout. Uw huidige bonus-malus is 10.
Door uw contract B.A. Auto bij AG Insurance te
onderschrijven, start u onmiddellijk aan graad 5. Zo kunt
u (zonder ongevallen in fout) 5 jaar sneller dan voorzien
de laagste bonus-malus bereiken!

De Bonus-Malus -2 voor het leven
U hebt de laagste bonus-malusgraad bereikt? Dan
wordt uw voorbeeldige rijgedrag naar waarde beloond. U
behoudt de laagste bonus-malus … voor het leven. Zelfs na
meerdere ongevallen in fout!

Absoluut vertrouwen. Ook voor senioren!
U verzekert zich in alle
vertrouwen dankzij
waarborgen die
performant, duidelijk en
precies zijn. Bovendien
verbinden wij ons er
zwart op wit toe nooit uw
contract op te zeggen
enkel en alleen op basis
van uw leeftijd!

Onmiddellijke bijstand, 24u/24
U bent na een ongeval geïmmobiliseerd? Dankzij uw B.A.
kunt u rekenen op een bijzonder efficiënte bijstand, zoals
een gratis vervangwagen gedurende 24 uur. In België
natuurlijk, maar ook in een straal van 30 km over de
grens. Deze dienst wordt u aangeboden bij uw verzekering
Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto.
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BA Max: de enige uitbreiding die de goede
bestuurder altijd vergoedt voor
zijn kwetsuren!
Bij een ongeval in fout of zonder aansprakelijke derde,
wordt de bestuurder niet vergoed voor zijn letsels door
zijn B.A. Auto.
Behalve als u een goede bestuurder bent bij AG Insurance
en de Bonus-Malus -2 hebt bereikt!

Dan krijgt u BA Max aangeboden! Zonder bijpremie en
voor het leven! Als ideale aanvulling op uw verplichte
verzekering B.A. Auto, ontbreekt het BA Max niet aan
troeven.
BA Max garandeert u, als bestuurder, een belangrijke
vergoeding (tot 250 000 EUR!) van uw lichamelijke letsels
na een ongeval, zelfs in fout, en is altijd aan uw zijde, met
welke wagen u ook rijdt. In België en in het buitenland!
Uw echtgenote rijdt met uw auto? Uw kinderen? Of zelfs
gewoon een vriend? Iedereen die met de verzekerde wagen
rijdt, geniet automatisch de voordelen van BA Max!

Ontdek de troeven van BA Max:
1 Een snelle en efficiënte vergoeding van de bestuurder
voor zijn kwetsuren
∫ tot 250 000 EUR.
∫ zelfs bij een ongeval in fout of zonder aansprakelijke
derde.
∫ met welke wagen u ook rijdt.
∫ wie ook met uw wagen rijdt.

2 Een waarborg aangeboden aan alle goede bestuurders
∫ vanaf de ondertekening van uw contract B.A. Auto.
U moet dus niet wachten tot uw nieuwe contract in
voege treedt.
∫ automatisch en zonder bijpremie!

3 Een voordeel verworven voor het leven!
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BA Max XL
BA Max XL: een uitbreiding op BA Max, voor een optimale
vergoeding van de lichamelijke letsels van uw passagiers
in geval van een ongeval in het buitenland.
U bent verzekerd aan BM -2? Voeg BA Max XL toe aan uw
B.A. Auto en uw passagiers genieten van een snelle en ruime
vergoeding van hun lichamelijke letsels in geval van een
ongeval in het buitenland!
Deze dekking beschermt wereldwijd al uw passagiers, of u nu
rijdt met uw eigen wagen, een huurwagen of een geleende
wagen.
Is uw partner bestuurder van een gehuurde wagen in het
buitenland? Dan dekt BA Max XL u en uw kinderen als
passagiers, maar ook uw partner als bestuurder van de
wagen.
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Top Omnium en Top Occasium: de beste
omnium aangepast aan uw type voertuig
Uw Burgerlijke Aansprakelijkheid dekt alle schade die u
veroorzaakt aan anderen. Maar wat als ook uw eigen wagen
is beschadigd? Wij stellen u twee waarborgen voor die,
gecombineerd, de meest volledige en uitgebreide omnium
vormen:

Multirisk
De waarborg Multirisk, of ‘Kleine Omnium’, komt tussen bij
diefstal van het voertuig, inbraak, brand, glasbreuk, schade
door storm, hagel of overstroming, … of aanrijding met een
dier.

88

Stoffelijke Schade
Voor een volledige omnium kunt u de waarborg Stoffelijke
Schade toevoegen aan uw Multirisk. Zo is alle schade aan
uw voertuig gedekt, of ze nu door uzelf (in fout of niet) of
door anderen is veroorzaakt.
Als u deze twee waarborgen afsluit als aanvulling op uw
verplichte B.A. biedt u uw wagen de beste bescherming!
Kiest u voor een omniumverzekering? Bij AG Insurance hebt
u de keuze tussen Top Omnium om uw nieuwe wagen te
verzekeren en Top Occasium voor uw tweedehandswagen.
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Top Omnium: de beste omnium voor uw nieuwe
wagen!
Als u kiest voor Top Omnium, kiest u de beste omnium
voor uw nieuwe wagen. Een ongeval zonder al te veel erg
of een totaalverlies? U geniet van een optimale vergoeding
gebaseerd op de cataloguswaarde. Is uw wagen gestolen?
Dan ontvangt u een vervangwagen. En er zijn nog meer
voordelen, meer bepaald een vrijstelling op maat die
zelfs op 0 EUR kan worden gebracht afhankelijk van de
ongevalsomstandigheden en voordelige formules voor
de afschrijving. Bovendien dekt Top Omnium gratis de
belasting op inverkeerstelling en het antidiefstalsysteem!

Pack Omnium+
De ideale aanvulling op uw omnium!
Wilt u maximaal verzekerd zijn? Voeg Pack Omnium+
toe aan uw Top Omnium!
∫ Hebt u een ongeval en is uw wagen niet meer te
recupereren?
Zolang er op het ogenblik van het ongeval geen
24 000 km op de teller staat, ontvangt u 100 % van de
cataloguswaarde van uw voertuig. Vanaf 24 000 km
bedraagt de afschrijving 1 % per maand vanaf de 25ste
maand.
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∫ Hebt u schade als gevolg van een gedekt schadegeval?
Dan krijgt u een vergoeding die tot 2000 EUR kan oplopen
voor de schade aan alle toebehoren zoals de fietsdrager,
dakkoffer, aanhangwagen, kinderzitje en belettering,
… Maar ook voor de schade aan de voorwerpen die u
vervoerde zoals uw laptop, fietsen, …
∫ Wordt uw wagen gestolen?
Dan zijn uw toebehoren en vervoerde voorwerpen
eveneens tot 2000 EUR gedekt.
∫ Het glas van uw lichten of achterlichten is gebroken?
Hetzelfde bij uw achteruitkijkspiegels?
Dan bent u verzekerd zonder vrijstelling.
∫ Diefstal van uw wagen of totaalverlies?
AG Insurance betaalt uw winterbanden en hun
velgen terug tot 4 jaar. Zelfs als ze niet op uw wagen
gemonteerd waren en tot 1000 EUR!
∫ Wordt uw monospace gestolen?
Dan krijgt u een monospace als vervangwagen.

11

Top Occasium: de beste omnium voor uw
tweedehandswagen!
Met Top Occasium, specifiek ontwikkeld voor
tweedehandswagens, geniet u de waarborgen van
een echte omnium, zowel bij kleine schades als bij
totaalverlies. U betaalt minder premie dan voor een
nieuwe wagen, want de berekening is gebaseerd op de
aankoopprijs én de Actieve Vrijstelling. Bovendien hebt u
de vrije keuze van hersteller en wordt er bij totaalverlies
een afschrijving toegepast die samenhangt met het
gemiddelde waardeverlies van tweedehandswagens. Is uw
wagen gestolen? Dan ontvangt u een vervangwagen. Top
Occasium dekt ook gratis de belasting op inverkeerstelling
en het antidiefstalsysteem!
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Pack Occasium+
Nóg meer voor uw tweedehandswagen!
Wenst u uw tweedehanswagen optimaal te beschermen?
Dan is Pack Occasium+ u op het lijf geschreven!
∫ Hebt u een ongeval en is uw wagen niet meer te
recupereren?
Tot 12 maanden na de aankoop van uw wagen krijgt u bij
totaalverlies altijd 100 % van de factuurwaarde. Daarna
bedraagt de afschrijving slechts 1 % per maand.
∫ Hebt u schade als gevolg van een gedekt schadegeval?
Dan krijgt u een vergoeding die tot 2000 EUR kan oplopen
voor de schade aan alle toebehoren zoals de fietsdrager,
dakkoffer, aanhangwagen, belettering, … Maar ook voor
de schade aan de voorwerpen die u vervoerde zoals het
kinderzitje, uw laptop, fietsen, …
∫ Wordt uw wagen gestolen?
Dan zijn uw toebehoren en vervoerde voorwerpen
eveneens tot 2000 EUR gedekt.
∫ Een rode kaart op de technische keuring?
Tijdens de duur van de herstelling krijgt u een
vervangwagen, tot 7 dagen!
∫ Diefstal van uw wagen of totaalverlies?
AG Insurance betaalt uw winterbanden en hun
velgen terug tot 4 jaar. Zelfs als ze niet op uw wagen
gemonteerd waren en tot 1000 EUR!
∫ Wordt uw monospace gestolen?
Dan krijgt u een monospace als vervangwagen.
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Voor u ...
Top Bestuurder, de ruimste bescherming
voor de bestuurder
Eén Belgische bestuurder op twee denkt dat zijn
verzekering B.A. Auto hem bij een ongeval altijd vergoedt
voor zijn kwetsuren. Dat is nochtans niet altijd het geval.
Een zonnestraal verblindt u, een dier loopt plots de weg
op, watergladheid verrast u … Bij een ongeval in fout of
zonder aansprakelijke derde, bent u de enige die door uw
verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (B.A.) Auto niet
vergoed wordt voor uw kwetsuren.
Top Bestuurder zet deze situatie recht en voorziet een
maximale vergoeding van bijna 1 250 000 EUR!
Zoals de naam laat vermoeden, dekt Top Bestuurder u, en
elke andere toegelaten bestuurder, als bestuurder van het
verzekerde voertuig. Ongeacht of u aan het stuur zit of
zich buiten het voertuig bevindt, bijvoorbeeld bij het in- of
uitladen van uw koffer. Of wanneer u uitstapt om een band
te vervangen …

Zelfs wanneer u de
snelweg naar het
Zuiden neemt.
Want de waarborg is
ook van toepassing in
alle landen die op uw
groene kaart vermeld
staan.
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Voor uw dierbaren
en alle inzittenden van uw wagen ...
De Globale Verkeersongevallenpolis,
een waarborg die nog verder gaat
Als bestuurder beschikken over een performante
verzekering is uiteraard een onmiskenbare troef. Eén
hebben die uw gezin én al uw inzittenden beschermt,
is nog beter! En dat is precies wat de Globale
Verkeersongevallenpolis u biedt.
Uw dochter doet een boodschap met uw wagen en heeft
een ongeval?
U steekt over en wordt aangereden door een auto?
Uw zoon raakt gewond wanneer zijn trein ontspoort?
Uw echtgenote wordt opgeschrikt door een hond en maakt
een zware val met de fiets?

Met deze exclusieve formule is iedereen gedekt: u,
uw gezin en zelfs uw inzittenden
∫ als bestuurder of passagier van een voertuig op 4
wielen, motor, bromfiets, fiets;
∫ als passagier van om het even welk voertuig op het
land, in het water of in de lucht;
∫ als voetganger wanneer een voertuig betrokken is.

Personen die niet tot uw gezin
behoren, rijden met uw wagen of
zijn er inzittende van?
Ook zij genieten de waarborgen
van uw Globale
Verkeersongevallenpolis!
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In alle zekerheid
Rechtsbijstand,
aan uw zijde bij problemen
U bent afgeleid, rijdt door een rood licht en veroorzaakt
schade aan het voertuig van een derde?
Uw garagist heeft uw wagen slecht hersteld?
De derde, die aansprakelijk werd bevonden, kan zijn
financiële verplichtingen niet nakomen?
De waarborg Rechtsbijstand is een onmisbare optie
om ervoor te zorgen dat een rechtsgeding u nooit in
onoverkomelijke financiële problemen brengt.

Rechtsbijstand,
een onmisbare optie ...

U hebt een contractueel geschil met een beroepspersoon
(een verkoper, een garagist, een carwash, ...) in België of in
het buitenland? U betwist een expertiseverslag? Dan kunt
u rekenen op de Rechtsbijstand Uitgebreide Formule. Deze
garandeert u dat wij altijd aan uw zijde staan. Zij belooft
een performante bijstand en hoge vergoedingen:
∫ een tussenkomst tot 50 000 EUR voor uw strafrechtelijke
verdediging en, bij burgerlijk verhaal,
∫ een voorschot tot 20 000 EUR op uw vergoedingen
∫ een integrale vergoeding van schade aan uw voertuig en
tot 15 000 EUR tussenkomst voor uw lichamelijke letsels
bij insolventie van derden!
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Uw vrije tijd
Pack Fietser, om zorgeloos te fietsen
U gaat met de fiets naar het werk? U brengt er de
kinderen mee naar school? Of u maakt gewoon graag een
ritje? Dan is Pack Fietser iets voor u!
Als aanvulling bij uw verzekering B.A. Gezin is dit pack
de enige ongevallenverzekering voor de fietser en al zijn
fietsen. Inclusief bijstandsdienst!

Pack Fietser biedt u een dekking aangepast
aan uw familiale situatie en de waarde van
uw fietsen.
U raakt gewond bij een fietsongeval? Pack Fietser vergoedt
uw medische kosten. Uw fiets is ook beschadigd? Dan
vergoedt uw Pack Fietser ook uw fiets en zijn toebehoren
(fietshelm, kinderstoel, aanhangwagentje …). Ongeacht het
type fiets: met 2 of 3 wielen of zelfs elektrisch!
Het ergste overkomt u? Pack Fietser voorziet ook
forfaitaire vergoedingen bij overlijden of blijvende
invaliditeit.
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Uw fiets raakt beschadigd? Of er is een mechanisch
probleem? Doe dan een beroep op AG Bijstand Fietser1!
Deze exclusieve dienst stuurt een hersteller ter plaatse. Uw
fiets kan niet ter plekke gerepareerd worden? Of hij werd
gestolen? Deze bijstandsdienst zorgt ervoor dat u thuis
raakt of, als u dat verkiest, uw reis kunt verderzetten. U
krijgt bovendien gedurende 7 dagen een vervangfiets ter
beschikking.

1

AG Bijstand Fietser biedt tot 3 keer per jaar hulp. Er is geen interventie voorzien voor een
lekke band. Als u dat wilt, zullen onze diensten dan wel een taxi ter plaatse sturen, op uw
kosten.
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Motor
U bent motorrijder? Uw motor is meer dan een
transportmiddel, het is uw passie. Geef hem de beste
bescherming dankzij de Omnium Moto van
AG Insurance. Een formule die exclusief is op de
Belgische markt!

Wees perfect verzekerd dankzij de enige echte
omnium op de markt!
U kunt kiezen uit twee formules.
De waarborg Multirisk of “Kleine Omnium” vergoedt u bij
diefstal, brand, glasbreuk en schade veroorzaakt door
natuurkrachten of door de aanrijding van een dier. In
de dekking zijn ook een bescherming tegen diefstal en
van de opties en toebehoren van uw motor (verwarmde
handvaten, audio/video-installatie, hoog of elektrisch
windscherm, koffer …) inbegrepen.
De tweede optie is de volledige omnium. Naast de dekking
in Multirisk, biedt hij u opnieuw twee mogelijkheden:
∫ een bescherming tegen schade veroorzaakt door een
ongeval met derden (voertuig of geïdentificeerde voetganger),
∫ de dekking van schade aan de motor veroorzaakt door
om het even welk ongeval, zelfs als er geen enkele andere persoon bij betrokken was (slippen, botsing tegen
een boom …).
Ongeacht of u kiest voor Multirisk of voor de complete
omnium, u kunt altijd opteren voor een vrijstelling van 3 of
van 6 %. En u bent natuurlijk vrij in uw keuze van
garage waar u de herstellingen laat uitvoeren.
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Uw Pack Moto+
Glasbreuk, de diefstal van uw motor of de aanrijding
met een dier … kunnen heel wat beslommeringen met
zich meebrengen. Hoe kunt u deze risico’s dekken en
zo optimaal van uw voertuig genieten? Heel eenvoudig!
Neem enkel genoegen met een complete bescherming en
waarborgen die uniek zijn in België.
∫ Uw motor is volledig vernield?
Tot 18 maanden na aankoop krijgt u bij een totaalverlies
altijd 100 % van zijn oorspronkelijke waarde vergoed.
∫ Uw motor werd gestolen?
Bij diefstal of na een verzekerd schadegeval kunt u
rekenen op een bijkomende vergoeding tot 2000 EUR
voor toebehoren en vervoerde voorwerpen.
∫ Is uw motoruitrusting beschadigd door een gedekt
schadegeval, of gestolen met uw motor?
Helm, jas, handschoenen, laarzen, … worden vergoed
tot 2000 EUR.
∫ Een vandaal brak uw achterlichten?
Het glas van uw lichten, achterlichten en achteruitkijkspiegels is gedekt zonder vrijstelling.
∫ U hebt een ongeval en raakt gewond?
Pack Moto+ vergoedt de medische kosten tot 6250 EUR!
Ook zijn vergoedingen voorzien in geval van blijvende
invaliditeit tot 50 000 EUR en overlijden tot 25 000 EUR.
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Motorhome
Pack Motorhome+, voor wie wil reizen met een
gerust gemoed
Uw motorhome is een aanzienlijke investering waarvoor u
op zoek bent naar performante waarborgen op maat. Wij
hebben de oplossing in huis!
Pack Motorhome+ vult op optimale wijze uw Top Omnium
aan en biedt u 5 grote voordelen die garanderen dat uw
motorhome nooit een pretbederver vormt tijdens uw
vakantie.

1 U ontvangt de totale waarde van uw nieuwe motorhome
bij een totaalverlies binnen de 18 maanden na aankoop.

2 Als u schade hebt door een gedekt schadegeval,
ontvangt u een bijkomende vergoeding die kan oplopen
tot 4000 EUR voor schade aan toebehoren (zoals
radio, fietsendrager, dakkoffer, enz.), aan vervoerde
voorwerpen (laptop, kledij, fietsen, enz.).
Bij diefstal van uw motorhome zijn toebehoren en
vervoerde voorwerpen eveneens gedekt tot 4000 EUR!
3 Het glas van uw lichten, achterlichten en achteruitkijkspiegels is gedekt zonder vrijstelling.
4 Als uw motorhome gestolen wordt, ontvangt u een
monovolume als vervangwagen.
5 Uw motorhome is geïmmobiliseerd? U ontvangt een
dagelijkse vergoeding.
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Top Bijstand
en al uw zorgen smelten weg!
Dankzij uw Top Bijstand staan een ongeval en panne
niet meer synoniem voor zorgen en beslommeringen.
U geniet de meest complete bijstand voor personen en
voertuigen in België en in het buitenland: regelen van de
hospitalisatiekosten, zorgen voor uw repatriëring en die
van uw voertuig, herstelling, slepen, ... en ter beschikking
stellen van een vervangwagen tot 15 dagen in België en
tot 7 dagen in het buitenland!

AG Team
Snelle en efficiënte oplossingen bij tegenslag

Eén telefoontje en alles is geregeld!
Hebt u een ongeval? Doe een beroep op AG Team.
Bij een schadegeval volstaat één enkel telefoontje. Deze
ploeg specialisten bekommert zich onmiddellijk over uw
dossier. Dag en nacht.

AG Team, dat is ...
∫ Eenvoud: één enkel telefoontje en AG Team zorgt voor
alles. Kiest u voor een erkende garage, dan krijgt u
een vervangwagen ter uwer beschikking tijdens de
herstellingsduur van uw wagen en wordt uw factuur
onmiddellijk betaald.
∫ Snelheid: u krijgt onmiddellijk een afspraak met een
expert in de dichtstbijzijnde garage voorgesteld.
∫ Flexibiliteit: AG Team stelt u een garage zo dichtbij
mogelijk voor, maar u kunt vrij kiezen wie uw voertuig zal
herstellen.
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Familis
Groepeer uw autoverzekeringen in een Familis-dossier en
geniet exclusieve voordelen.
Met Familis maakt u de juiste keuze. Dit concept verzekert
u optimaal en in alle eenvoud. Door uw verzekeringen
te groeperen geniet u bovendien enkele exclusieve
voordelen!

Familis biedt u
∫ een eenvoudige en klare kijk op uw verzekeringen,
∫ een spreiding van uw premies met een jaarlijkse, zes-,
drie- of zelfs maandelijkse betaling,
∫ een budgetbescherming voor de verzekeringnemer: tot
6 maandpremies terugbetaald bij arbeidsongeschiktheid
langer dan 1 maand of in geval van overlijden.
Hebt u 3 of meer contracten in uw Familis?
Dan geniet u bovendien gratis en automatisch 		
een uitgebreide budgetbescherming 			 Bundel
met de waarborg Familis Protection!
uw verzekeringen

Familis Protection is

in Familis
en geniet unieke
voordelen

een terugbetaling tot 1 jaar

Bij overlijden of arbeidsongeschiktheid van meer dan
één maand wordt de terugbetaling van uw maandelijkse
premie verlengd tot maximal 12 maanden.

voor u én uw partner

Ook bij overlijden of arbeidsongeschiktheid van uw
partner neemt AG Insurance uw premies tot 1 jaar ten
laste.

6 maanden bescherming wanneer uw werkgever of
die van uw partner failliet gaat
Zelfs wanneer u (of uw partner) uw job verliest omdat
uw werkgever failliet gaat, wordt uw premie 6 maanden
terugbetaald door AG Insurance.
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5 goede redenen om ons uw
autoverzekeringen toe te
vertrouwen
1

Een bijzonder voordelige bonus-malusschaal
∫ De laagste premie vanaf bonus-malus 4
∫ De BM-graad -2 en de BA Max voor het leven!
∫ BA Max, de enige uitbreiding die de goede bestuurder
met BM -2 altijd vergoedt voor zijn kwetsuren.
Automatisch, zonder bijpremie en voor het leven

2

Een ruime keuze aan vrijstellingen

3

Duidelijke waarborgen
∫ De contractwaarborg “Senior”: uw contract zal nooit
opgezegd worden enkel en alleen op basis van uw leeftijd
∫ Waarborgen die duidelijk, precies en bijzonder
volledig zijn, welke formule u ook kiest

4

Packs voor een optimale bescherming van uw auto,
motor of motorhome
∫ 18 tot 24 maanden zonder afschrijving
∫ Exclusieve waarborgen, aangepast aan uw voertuig

5

De gratis maandelijkse spreiding van uw premie
met Familis
Uw verzekeringsmakelaar

AG Insurance nv – RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be/broker
E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel – Tel. +32(0)2 664 81 11 – Fax +32(0)2 664 81 50
Verantwoordelijke
Uitgever: Nathalie Chevalier
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Dit document bevat algemene informatie. De juiste omvang van de waarborgen vindt
u in de Algemene en Bijzondere Voorwaarden beschikbaar bij uw makelaar. U kunt de
Algemene Voorwaarden ook raadplegen op www.aginsurance.be/broker.

