
Moto, Absolute bescherming

∫ Een Omniumverzekering met keuze uit 2 formules in Stoffelijke Schade
∫ En voor meer zekerheid: het Pack Moto+ en zijn waarborgen
∫ Gratis onmiddellijke bijstand 24u/24

AG Insurance biedt u en uw motor een volledige bescherming. Het contract Burgerlijke 
Aansprakelijkheid Moto, dat wettelijk verplicht is, dekt alle schade aan derden of aan uw 
duopassagier wanneer u een ongeval veroorzaakt. 
Net zoals uw auto, kunt u ook uw motor omnium verzekeren tegen alle risico’s. 
Met Top Voertuig Moto hebt u de keuze tussen een “kleine” Omnium (de Multirisk) of een  
volledige Omnium met 2 formules in Stoffelijke Schade.  
En wanneer u absolute gemoedsrust wilt, onderschrijft u ook het Pack Moto+, de ideale  
aanvulling op uw Top Voertuig Moto.

De troeven van het globale aanbod Moto

B.A. Moto
Een eenvoudig tarief Uw tarief wordt berekend aan de hand van het vermogen van uw motor, uitgedrukt in cm3. 

En u kunt op uw tarief een aanzienlijke korting tot 65 % krijgen!

Onmiddellijke 
bijstand, 24u/24
 

Indien de motor geïmmobiliseerd is als gevolg van een verkeersongeval (lekke band 
inbegrepen) in België of tot 30 km over de grens geniet u gratis onmiddellijke bijstand en dit 
24u/24! 
Uw motor wordt tot een locatie naar keuze gesleept en u krijgt gegarandeerd een 
vervangwagen voor 24 uur op weekdagen. Deze termijn wordt verlengd tot maandag, indien 
het ongeval op een vrijdag of tijdens het weekend gebeurt.

Rechtsbijstand
Een onmisbare optie 
... verdediging bij een 
rechtsgeding

U betwist een expertiseverslag? U bent niet tevreden over reparaties die uw garagist heeft 
uitgevoerd? Rechtsbijstand zorgt ervoor dat u bij een rechtsgeding nooit onoverkomelijke 
financiële problemen krijgt. 

Top Voertuig Moto
Een stevige basis  
met de “kleine” 
Omnium

Uw motor wordt gestolen? De auto voor u doet grind opspatten, waardoor uw koplamp 
barst? U heeft een aanrijding met een hert? De waarborg Multirisk vergoedt u bij diefstal 
van uw motor, bij brand, glasbreuk en schade veroorzaakt door natuurrampen of door een 
aanrijding met een dier. Bovendien beslist u ook zelf waar uw motor na een ongeval  
hersteld wordt.
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Uw makelaar

Een Omnium op maat U wordt verblind door de zon en botst op een auto? Door watergladheid gaat uw motor slippen en u 
glijdt van de weg?
De volledige Omnium beschermt u, bovenop de dekkingen van de Multirisk, tegen Stoffelijke 
Schade. U kunt kiezen uit 2 formules: “schade veroorzaakt door aanrijdingen met derden” of 
“schade veroorzaakt door elk type ongeval”. Zo kunt u op elk moment onbezorgd genieten 
van uw motorrit!

Vrijstelling naar 
keuze

U hebt de keuze tussen een vrijstelling van 6 % of van 3 %. Zo hoeft u zich geen zorgen te maken en 
geniet u een grote gemoedsrust. 

Volledige 
terugbetaling 
bij totaal verlies

De waarde van uw motor wordt voor 100 % vergoed bij totaal verlies of diefstal tijdens de 
eerste 6 maanden. Daarna vermindert de waarde met slechts 1 % per maand. 

Pack Moto+
18 maanden zonder 
waardevermindering

Is uw motor volledig vernield na een ongeval? 
Bij totaal verlies of diefstal tijdens de eerste 18 maanden, krijgt u 100 % van de oorspronkelijke 
cataloguswaarde! Daarna vermindert de waarde met slechts 1 % per maand tot de 60ste maand.

Tot 2.000 EUR 
extra vergoeding

Wordt uw motor gestolen? Zijn uw helm en uw laarzen beschadigd na een val?
Als uw motor gestolen wordt of beschadigd raakt ten gevolge van een gedekt schadegeval, krijgt u 
een bijkomende schadevergoeding:
- tot 2.000 EUR voor uw accessoires en vervoerde voorwerpen;
- voor uw motoruitrusting (helm, handschoenen, laarzen ...), eveneens tot 2.000 EUR.

Dekking Glasbreuk 
zonder vrijstelling

Door een opspattend steentje barst het glas van uw koplamp?
Het glas van de koplamp, het achterlicht en de achteruitkijkspiegels van uw motor is gedekt 
zonder vrijstelling!

Vergoeding 
lichamelijke letsels 
van de bestuurder

Valt u en breekt u uw been?
Als u gewond raakt bij een ongeval, worden uw medische kosten tot 6.250 EUR terugbetaald. 
Ook zijn vergoedingen voorzien in geval van blijvende invaliditeit tot 50.000 EUR en overlijden 
tot 25.000 EUR.

Top Bijstand

Ondersteuning in 
België en in 
het buitenland

U hebt motorpech op weg naar uw buitenlandse vakantiebestemming? Uw duopassagier 
moet na een ongeval gehospitaliseerd worden?
Deze waarborg biedt de meest uitgebreide bijstand aan personen en hun voertuig. Met Top 
Bijstand kunt u uw motor onder meer ter plaatse laten herstellen.

AG Team
De snelste manier 
om een schadegeval 
te regelen

AG Team staat borg voor een uitstekende service. Eén telefoontje volstaat om uw dossier op 
te starten, zowel overdag als ‘s nachts. Onze specialisten openen een dossier en duiden een 
beheerder aan die u zal bijstaan gedurende de hele schaderegelingsprocedure.
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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 (de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel, 
tel. 02 547 58 71 – Fax 02 547 59 75 - www.ombudsman.as).


