Pack OmniMobility

Zorgeloos mobiel met
Pack OmniMobility
van AG Insurance
De ongevallenverzekering met uitgebreide
bijstand, voor jou en je (elektrische) fiets,
hoverboard, monowheel, step …!

Bij een ongeval met je (elektrische) fiets of
voortbewegingstoestel is de schade aan derden
automatisch gedekt door je BA Privéleven ‘Top Familiale’ van
AG Insurance. Het Pack OmniMobility is de ideale aanvulling:
ga voor de ruimste dekking, dankzij unieke waarborgen voor
jou en je favoriete vervoermiddel!
Fiets je graag met je partner langs de mooiste plekjes van
het land? Wuif je je kinderen elke morgen uit als ze met de
step naar school vertrekken? Of pendel je op je monowheel
door de drukke ochtendspits van het station naar het werk?
Dan sta je er vast ook wel eens bij stil wat er gebeurt als jij,
je partner of je kind gekwetst raakt bij een val of ongeval.
Het Pack OmniMobility staat je daarin bij en biedt de juiste
antwoorden. Het is de enige ongevallenverzekering met
bijstand, die al jouw gezinsleden en hun (elektrische) fietsen
en voortbewegingstoestellen dekt.

Zorgeloos in beweging!
Het Pack OmniMobility is er voor iedereen die zich graag
actief verplaatst per (elektrische) fiets, step, hoverboard,
monowheel … Er zijn twee criteria - het eerste criterium
omvat drie formules, het tweede biedt je twee opties. Jouw
pack past zich immers aan aan jouw noden:
 De samenstelling van je gezin
1. de ‘Individuele’ formule die alleen jezelf dekt
2. de ‘Koppel’-formule voor jou en je partner
3. de ‘Gezin’-formule voor jou, je partner en alle
gezinsleden onder jouw dak
 De waarde van je fiets of toestel
Is de waarde van je (elektrische) fiets, hoverboard,
monowheel, e-step … lager dan 1 000 euro? Of lager dan
2 500 euro? Die eenvoudige maatstaf helpt je je keuze
te maken, zonder dat er aan andere formaliteiten moet
worden voldaan.
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Heb je meerdere fietsen of voortbewegingstoestellen? Kies
dan voor de fiets of het toestel met de hoogste waarde. Zo
ben je het best beschermd in geval van schade!
1. De optie ‘1 000 EUR’: elk van jouw fietsen/toestellen is
verzekerd tot 1 000 euro.
2. De optie ‘2 500 EUR’: elk van jouw fietsen/toestellen is
verzekerd tot 2 500 euro.

Pack OmniMobility, jouw bescherming
Een gat in het wegdek, een overstekende hond, een
autobestuurder die geen richting aangeeft … een ongeluk
zit in een klein hoekje, en op een (elektrische) fiets of een
voortbewegingstoestel ben je kwetsbaarder dan in een
wagen. De medische kosten kunnen hoog oplopen, na een
ongeval.
Ook de schade aan je materiaal kan aanzienlijk zijn, en
misschien geraak je door een ongeval, panne, lekke band of
diefstal zelfs niet meer thuis. Het Pack OmniMobility staat
jou telkens optimaal bij.
Het Pack OmniMobility biedt:
 Hoge vergoedingen bij medische kosten en blijvende
invaliditeit
 Financiële hulp voor jouw dierbaren, in geval van overlijden
 Vergoeding van de materiële schade aan je fiets of toestel
(bij lichamelijke schade)
 Uitgebreide bijstand bij panne, diefstal of een ongeval +
bij lekke band
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Jouw bescherming
Bij een ongeval met de (elektrische) fiets of het
voortbewegingstoestel komt het Pack OmniMobility tussen in
de lichamelijke schade van de gebruiker en – bij fietsen – van
de verzekerde passagier(s). En dat eender waar ter wereld!
 Tot 6 250 euro voor de medische kosten die overblijven na
tussenkomst van de mutualiteit
 Tot 250 000 euro bij blijvende invaliditeit
 25 000 euro bij overlijden
Om je financiële toekomst en die van je dierbaren veilig
te stellen, zijn de vergoedingen in geval van blijvende
invaliditeit en bij overlijden forfaitair en kunnen ze
worden gecombineerd met vergoedingen van andere
verzekeringscontracten.
Gust, 66 jaar. Gepensioneerd
Bij het eerste mooie lenteweer trokken mijn vrouw en ik
eropuit met onze elektrische fietsen. We wonen in een rustige
omgeving met pas aangelegde fietspaden. Plots deed een
overstekende hond me schrikken. Ik week uit, verloor mijn
evenwicht en belandde met mijn schouder op de boordsteen.
Gevolg: een gebroken sleutelbeen. Gelukkig nam mijn Pack
OmniMobility heel wat zorgen weg: alle medische kosten,
ziekenhuiskosten, kinesitherapie … én de schade aan mijn
fiets werden probleemloos vergoed! Bovendien vertelde mijn
makelaar me dat ik nog een bedrag als tegemoetkoming
kreeg omdat ik een blijvende invaliditeit overhield aan het
ongeluk. Blij dat ik zo goed verzekerd was!
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Peter, 40 jaar.
Arbeider en papa van Thomas en Julie
Vorig jaar kampeerden we met de kinderen in Frankrijk en
verkenden we er de streek met de fiets. Op de derde dag liep
het echter mis. Op één van de smalle baantjes viel Thomas:
door een put in het wegdek verloor hij het evenwicht … onze
fietsen haakten in elkaar, mijn echtgenote en dochter konden
niet meer tijdig remmen en we kwamen collectief ten val.
Al bij al viel de schade nog mee, al waren we een aantal
dagen immobiel en kostte het ons toch enkele dokters- en
fietsenmakerbezoeken om iedereen en alles terug op te
lappen. Gelukkig waren alle medische en materiële kosten
gedekt door ons Pack OmniMobility - voor het hele gezin!
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Peter, 31 jaar. Ambtenaar
Als pendelaar is elke morgen een race tegen de klok om
tijdig op het werk te raken. Dat verloopt vlotter sinds ik het
traject tussen het station en mijn werkplaats afleg met mijn
monowheel. Een paar weken geleden ging het echter mis …
bij het nemen van een drempel verloor ik het evenwicht op
het gladde, natgeregende wegdek. Daarbij landde ik jammer
genoeg verkeerd op mijn voet. Ik kon niet meer stappen en
belde mijn bijstand van Pack OmniMobility om me te helpen.
Mijn enkel bleek verstuikt, maar al mijn medische kosten en de
kinesitherapie zouden worden vergoed.

Jouw fiets of voortbewegingstoestel
Raakte je gekwetst na een ongeval met je fiets of toestel?
Dan worden al jouw medische kosten terugbetaald. En er
is meer! De fiets of het toestel zelf kan ook beschadigd
geraken. Ook de schade aan je fiets (en fietsaccessoires:
kinderzitje, fietskar …) of toestel (ook je helm) wordt
vergoed*, volgens de optie 1 000 of 2 500 euro die je
kiest bij de onderschrijving van je contract. Dat alles
met een vrijstelling van 50 euro en voor alle ‘klassieke’
fietsen, de meeste types elektrische fietsen en
voortbewegingstoestellen!
*
Indien een medisch attest een arbeidsongeschiktheid van
minimaal 2 dagen bevestigt, of in geval van overlijden.
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Jouw bijstand
Een ongeval is snel gebeurd, en ook pech kan jouw deel
zijn. Wat doe je als je kilometers van huis bent en je fiets of
voortbewegingstoestel dienst weigert, bijvoorbeeld door een
lekke band? Dan kan je rekenen op de bijstand van het Pack
OmniMobility!
Die bijstand komt tussen bij een ongeval, panne, (poging
tot) diefstal en een lekke band. De troeven?
 Er komt een pechverhelper ter plaatse
 Is je fiets of toestel niet ter plaatse herstelbaar, of is er
sprake van diefstal?
Dan zorgt de bijstand bij het Pack OmniMobility voor
∫ vervoer naar de hersteller,
∫ vervoer naar jou thuis,
∫ vervoer naar je bestemming (tussenkomst taxi tot 		
80 euro),
∫ een vervangfiets gedurende 7 dagen (alleen als het om
een fiets gaat).
En dat alles tot 30 km buiten de landsgrenzen en vanaf 1 km
van je domicilieadres! De bijstand bij het Pack OmniMobility
komt tot 3 keer per jaar tussen.

Enkele aandachtspunten
∫ Pack OmniMobility is een aanvulling op de BA Privéleven
‘Top Familiale’ van AG Insurance: dat basiscontract moet
dus al bij ons onderschreven zijn.
∫ De bijstand bij panne en lekke band geldt niet voor
niet-gemotoriseerde voortbewegingstoestellen
(skateboard, inline skates ...).
∫ Schade veroorzaakt aan onderdelen van de fiets of
het voortbewegingstoestel door een constructie- of
materiaalfout, slijtage, een duidelijk gebrek aan onderhoud,
of door een gebruik dat niet overeenstemt met de richtlijnen
van de fabrikant, is niet gedekt - net als schade veroorzaakt
of verergerd door vervoerde voorwerpen of overbelasting
van de fiets(-kar) of het voortbewegingstoestel.
Deze lijst is niet exhaustief.
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5 goede redenen
om Pack OmniMobility
nu al te onderschrijven
Je (elektrische) fiets of voortbewegingstoestel betekent vaak ook
je vrijheid. Bij ongevallen dekt je BA Privéleven ‘Top Familiale’ van
AG Insurance de schade aan derden … en met je Pack OmniMobility
als ideale aanvulling geniet je dé bescherming op maat voor jezelf
en je favoriete vervoermiddel!

1

Een formule die zich aanpast aan jouw behoeften

2

Hoge vergoedingen bij medische kosten en blijvende
invaliditeit

3

Financiële hulp voor je naasten in geval van overlijden
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Een uitgebreide bijstand bij pech, ongeval of (poging tot)
diefstal + bij lekke band
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Vergoeding van de materiële schade aan je fiets (en
fietsaccessoires) of toestel (ook je helm!) bij een ongeval, en
in geval van een arbeidsongeschiktheid van minimaal 2 dagen

En natuurlijk altijd de gratis maandelijkse spreiding met Familis.
Geïnteresseerd?
Kom dan langs voor meer info over jouw Pack OmniMobility!
Jouw tussenpersoon

Dit publicitair document bevat algemene informatie over
verzekeringsproducten van AG Insurance. De juiste omvang van
de waarborgen 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
(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 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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De waarborg Pack OmniMobility van AG Insurance is een contract
met een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode,
behalve wanneer een van de partijen ten minste drie maanden vóór
de vervaldag van de overeenkomst zich daartegen verzet.

