
 ¬ Een formule op maat van jouw gezinssituatie en de waarde van je (elektrische) fiets(en) en 
voortbewegingstoestel(len)

 ¬ Hoge vergoedingen voor medische kosten en bij blijvende invaliditeit
 ¬ Financiële hulp voor je naasten in geval van overlijden
 ¬ Uitgebreide bijstand bij panne, diefstal, ongeval of lekke band
 ¬ Vergoeding van de schade aan de fiets en fietsaccessoires, of aan het voortbewegingstoestel,  

bij lichamelijke schade

Is jouw e-bike je favoriete vervoermiddel? Geniet je regelmatig van een stevige mountainbiketocht? Gebruik je 
een step om je te verplaatsen in de stad? Of is je monowheel je uitlaatklep? Pech of een ongeval zitten in een 
klein hoekje, en met je fiets of voortbewegingstoestel ben je kwetsbaarder dan in een auto … De kosten voor de 
materiële en/of lichamelijke schade kunnen helaas snel oplopen.
Voeg daarom Pack OmniMobility toe aan je aansprakelijkheidsverzekering BA Privéleven ‘Top Familiale’ 
van  AG Insurance. Je geniet dan belangrijke vergoedingen bij schade of letsels én je kunt rekenen op een 
performante bijstand. En dat voor alle activiteiten met je fiets of toestel (uitgezonderd competitie):  
in de stad, op weg naar school of werk, al dan niet georganiseerde uitstapjes …

Een performante 
oplossing voor elke 
actieveling

Pack OmniMobility is een onmisbare aanvulling op de aansprakelijkheidsverzekering van elke fietser of 
gebruiker van een voortbewegingstoestel. Het maakt niet uit of je dagelijks of sporadisch je fiets of toestel 
gebruikt, en zelfs niet hoe je voertuig eruit ziet. Alle ‘klassieke’ fietsen, de meeste types elektrische fietsen en 
voortbewegingstoestellen kunnen worden verzekerd!

Een formule op maat Dankzij 2 variabelen kun je je bescherming afstellen op jouw maat:
∫ De gekozen formule

1. de ‘Individuele formule’ dekt alleen de verzekeringnemer BA Privéleven ‘Top Familiale’
2. de ‘Koppelformule’ dekt de verzekeringnemer BA Privéleven ‘Top Familiale’ en zijn/haar partner
3. de ‘Gezinsformule’ dekt de verzekeringnemer en zijn/haar partner, én alle gezinsleden die onder
hetzelfde dak wonen – inclusief kotstudenten!

∫ De waarde waarvoor je jouw fiets(en) en/of toestel(len) wil verzekeren
1. elk(e) fiets/toestel tot 1 000 euro
2. elk(e) fiets/toestel tot 2 500 euro

Hoge vergoedingen 
voor medische 
kosten en blijvende 
invaliditeit

Als jij, of een verzekerde passagier (bv. in een kinderzitje of fietskar), gewond raakt tijdens een activiteit (behalve 
competitie) met je fiets of voortbewegingstoestel – waar ook ter wereld – dan vergoedt Pack OmniMobility tot 
6 250 euro jouw medische kosten (ziekenhuis, kinesitherapie …) die de uitkering van je mutualiteit overstijgen. 
Zonder vrijstelling!
Bij blijvende invaliditeit kun je rekenen op een forfaitaire uitkering tot 250 000 euro, opnieuw bovenop de 
vergoedingen van eventuele andere verzekeringscontracten.

De troeven van Pack OmniMobility van AG Insurance

Pack OmniMobility

SUPPORTER VAN JOUW MOBILITEIT



Jouw tussenpersoon

Financiële hulp in geval 
van overlijden

Als iemand overlijdt, is dat hoe dan ook een zware klap voor zijn naasten. Om ten minste het financiële 
leed te beperken, voorziet Pack OmniMobility een forfaitaire vergoeding van 25 000 euro - bovenop 
de uitkeringen van eventuele andere verzekeringen.

Uitgebreide bijstand 
bij panne, diefstal of 
ongeval + bij lekke band 

Bij diefstal, ongeval of pech (zelfs bij een lekke band!) kun je een beroep doen op de bijstand bij Pack 
OmniMobility. Je hoeft alleen het bijstandsnummer te bellen (staat op de handige stickertjes die je 
ontvangt bij de onderschrijving van je Pack OmniMobility), en wij regelen dan een pechverhelper ter 
plaatse. Is je fiets of toestel gestolen, of niet meteen herstelbaar? Dan zorgt de bijstand bij Pack 
OmniMobility voor:

∫  vervoer naar:
-  de hersteller of
-  jou thuis of
-  jouw bestemming en daarna eventueel terug naar huis (Pack OmniMobility voorziet daarvoor 

maximaal 80 euro, taks inbegrepen).

∫  een vervangfiets, tot 7 dagen lang (als het om een fiets gaat).

Bijstand bij Pack OmniMobility springt bij overal in België, tot 3 keer per jaar en van zodra je minstens 1 
km van je domicilieadres bent verwijderd, en tot 30 km over de grens.

Vergoeding van 
schade aan je fiets en 
fietsaccessoires, of aan 
je toestel

Raak je gekwetst bij een ongeval? Dan kun je rekenen op een vergoeding voor de schade aan je fiets en 
fietsaccessoires (helm, kinderzitje, fietskar, derde wiel, fietscomputer en -gps, bagagezakken ...), of 
aan je voortbewegingstoestel. Je ontvangt daarvoor tot 1000 of tot 2500 euro, afhankelijk van de optie 
die je koos. Alleen een vrijstelling van 50 euro blijft voor jouw rekening.

Een uitstekende prijs-
kwaliteitverhouding

Afhankelijk van de gekozen optie en formule, varieert de prijs van Pack OmniMobility van 60 tot 144 euro 
per jaar (taks inbegrepen!). Dat betekent slechts 5 tot 12 euro per maand als je gebruikmaakt van de 
gratis maandelijkse spreiding van Familis!

Individueel Koppel Gezin

Alle fietsen/toestellen tot 1 000 euro gedekt 60 euro 72 euro 96 euro

Alle fietsen/toestellen tot 2 500 euro gedekt 108 euro 120 euro 144 euro

Dit publicitair document bevat algemene informatie over verzekeringsproducten van AG Insurance. 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 vindt u op onze website www.aginsurance.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 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 Ombudsman van de Verzekeringen (de Meeûssquare 35, 
te 1000 Brussel, tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 - www.ombudsman.as). 

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.

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 ...).

∫  Materiële schade wordt enkel vergoed bij een ongeval met een arbeidsongeschiktheid van minimaal 2 dagen, of een overlijden, tot 
gevolg.

Bovenstaande lijst is niet exhaustief.

Verantwoordelijke Uitgever: Pieter Van Schuylenbergh

AG Insurance NV – E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – BTW BE 0404.494.849 – RPR Brussel – www.aginsurance.be – info@aginsurance.be – IBAN: BE13 2100 0007 6339
BIC: GEBABEBB – Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel
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