Restaurant
Een globale aanpak van uw verzekeringsbehoeften en
oplossingen à la carte voor uw restaurant!

Inhoud
Uw bezittingen
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Uw gebouwen, uw meubilair, uw materiaal en uw koopwaar
• Top Handel
• Pack Handel+
• Waarborgen à la carte
• Diefstalverzekering
• Cashverzekering
• Top Elektronica
• Rechtsbijstand
• Indirecte verliezen
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Uw inkomsten
Uw burgerlijke aansprakelijkheid
Uw voertuigen
• Uw B.A. Auto
• Een omnium en vrijstellingen à la carte
• Packs voor nog meer zekerheid
• Pack Auto+
• Pack Bestelwagen+
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Uw menselijk kapitaal
Uw klanten
Uw personeel
• Uw bezoldigd personeel
• Uw tijdelijke onbezoldigde helpers
Uzelf
• Formule 24 Beroeps- en Privéleven
• Verzekering Gewaarborgd inkomen
Modulis, voor een globale visie en
een eenvoudiger beheer van uw verzekeringen
Pack Modulis Restaurant, 10 aanvullende waarborgen
die een oplossing bieden voor uw meest specifieke behoeftes!
Uw gezondheid
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AG Care Hospitalisatie, een levenslange dekking!
Uw pensioen
Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen
Individuele Pensioentoezegging
Pensioensparen
Langetermijnsparen
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Een

compleet gamma
voor al uw behoeftes

Een restaurant uitbaten is een passie. U stopt er uw tijd en energie in zodat uw
klanten tevreden zijn en blijven terugkeren. Uw passie verdient dan ook de beste
bescherming.
Als marktleider biedt AG Insurance een breed en kwaliteitsvol gamma verzekeringen voor een complete en doeltreffende bescherming. Deze brochure geeft u een
overzicht van de oplossingen, zelfs de meest specifieke, die wij u bieden om aan al
uw verzekeringsbehoeftes te beantwoorden.
Om te bepalen welke oplossing het best bij u past, is uw makelaar het best
geplaatst. Aarzel niet om bij hem langs te gaan! Als specialist kan hij u zeggen wat
de optimale bescherming is. Hij is ook uw belangrijkste aanspreekpunt bij schade.
Samen met hem kunt u een echt contract op maat opstellen zodat u in alle omstandigheden gedekt bent.
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Uw bezittingen

AG Insurance biedt u oplossingen voor de beste bescherming van uw bezittingen.
Wij denken aan:
• uw gebouwen (privé en beroepsgebonden);
• de inhoud van uw gebouwen (meubilair, materiaal, koopwaar);
• uw inkomsten;
• uw voertuigen.
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Uw gebouwen, uw meubilair,
uw materiaal en uw koopwaar
Top Handel: uw belangrijkste bondgenoot
Top Handel is uw belangrijkste bondgenoot voor een optimale bescherming. Zijn troef?
Uw contract is opgesteld volgens het principe ‘Alles is verzekerd behalve …’. Samengevat:
alles is gedekt op enkele logische uitzonderingen na die duidelijk in uw contract vermeld
staan.
De voordelen van Top Handel zijn talrijk, enkele voorbeelden:

• de dekking van uw gebouw in 1ste risico vanaf 233.000 EUR;
• de dekking van uw uithangborden die beschadigd zijn als gevolg van een onweer of
glasbreuk;
• de dekking van de professionele inhoud (materiaal en koopwaar) tijdens tijdelijke
verplaatsingen naar een gebouw (beurs, seminarie, markt);
• de dekking ‘elektriciteitsrisico’ voor uw elektrisch en elektronisch materieel, tot 90.000 EUR.

Woont u in het gebouw waar uw restaurant zich bevindt? Onnodig om meerdere brandverzekeringen af te sluiten, Top Handel dekt ook uw woning, met zeer ruime uitbreidingen!
U geniet de volgende waarborgen:

• de dekking van uw inboedel in 1ste risico vanaf 43.000 EUR;
• de dekking van waterschade, zelfs als de oorzaak niet achterhaald kan worden;
• de dekking van schade veroorzaakt door stookolie, maar ook voor verlies van stookolie.

Door Pack Handel+ toe te voegen aan uw Top Handel geniet u exclusieve
voordelen:
• een schadevergoeding zonder vrijstelling;
• al uw materieel vergoed op basis van de nieuwwaarde;
• een verzekering tegen valse bankbiljetten;
• een vergoeding bij hospitalisatie of overlijden.
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Waarborgen à la carte
Top Handel van AG Insurance zorgt voor de beste bescherming van uw essentiële behoeftes.
Pack Handel+ breidt uw bescherming nog uit, met exclusieve voordelen. En om uw meest
specifieke verwachtingen te beantwoorden, stellen wij u talrijke facultatieve waarborgen
voor die u kiest in functie van uw behoeftes. Enkele voorbeelden:
De waarborg ‘Diefstal’
Deze waarborg voorziet een dekking bij diefstal in de lokalen van uw restaurant, maar ook in
geval van agressie op straat of braak van de brandkast.
Ze voorziet zelfs de vervanging van de sloten en de sleutels van de brandkasten bij diefstal
van de sleutels.
De Cashverzekering
De ideale aanvulling aangezien u omgaat met waarden. Deze verzekering dekt u tegen valse
biljetten, tegen diefstal van waarden in uw etablissement, maar ook tegen diefstal van waarden tijdens het transport van uw etablissement naar uw woning of uw bank.
Uw elektronisch materieel
Gebruikt u informaticamaterieel en/of elektronische apparaten? Valt er een
drankje om op de kassa? Laat de kelner het apparaat dat de bestellingen registreert op de grond vallen? Beschadigt een interne kortsluiting uw computer
met al uw boekhoudkundige gegevens of uw website?
Om deze situaties het hoofd te bieden, kunt u rekenen op onze
Top Elektronica! Zijn troeven:

• uw materieel is gedekt tegen alle onvoorziene en plotse materiële schade,
wat ook de oorzaak is;
• de diefstal van uw elektronisch materieel is ook gedekt, overal ter wereld,
zelfs tijdens het transport;
• de schade aan uw elektronisch materieel waarvan de oorzaak moeilijk op
te sporen is, of zelfs niet gekend, is eveneens gedekt;
• u kunt zelfs vergoed worden voor de kosten in verband met de wedersamenstelling van beschadigde of verloren gegevens en software: een optie
die erg nuttig kan zijn.
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Rechtsbijstand
De verzekering Rechtsbijstand zorgt voor een erg ruime verdediging van uw rechten in geval
van een geschil. Betwist u het bedrag van de voorgestelde vergoeding? Hebt u een voorschot
op uw vergoeding nodig? Een onvermogende derde beschadigt uw gebouw of zijn inhoud?
De Rechtsbijstand is een erg waardevolle hulp in dit soort situaties.
Indirecte verliezen
Als u een schadegeval hebt, is de regeling niet in een oogwenk gebeurd. Uw makelaar
contacteren, vaklui laten komen, overleggen met de expert … noodzakelijke en nuttige stappen die echter tijd van u vragen.Tijd die u niet kunt besteden aan uw hoofdactiviteit. Om deze
ongemakken goed te maken ontvangt u met onze waarborg ‘Indirecte verliezen’ een forfaitaire
vergoeding zodat alle onrechtstreekse gevolgen van uw schadegeval ook volledig gedekt zijn.
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Uw inkomsten

Elk schadegeval kan een impact hebben op uw omzetcijfer, zelfs wanneer het schadegeval op
zich gedekt is door uw Top Handel.
Wij bieden u twee formules aan om deze situatie aan te pakken en te zorgen voor een
financiële bescherming:
• de formule omzet gebaseerd op uw laatste jaarlijkse omzetcijfer;
of
• de formule commerciële onbruikbaarheid voor een forfaitair dagbedrag.

Uw burgerlijke aansprakelijkheid
Kent u de uitspraak ‘potje breken, potje betalen’? Uw verzekering B.A. Gezin vergoedt de schade
die u tijdens uw privéleven veroorzaakt aan anderen. Maar hoe zit het met uw beroepsactiviteiten? Wanneer de burgerlijke aansprakelijkheid van uw bedrijf niet verzekerd is, kunt u al snel
geconfronteerd worden met een gepeperde rekening …
Een B.A. Uitbating is dus een echte noodzaak. Ze dekt uw aansprakelijkheid voor schade
aan derden veroorzaakt door goederen of personen uit uw onderneming.
AG Insurance past zich aan aan uw beroep en biedt u twee formules die precies beantwoorden
aan uw situatie en uw behoeftes:

• de formule B.A. voor restaurants met maximaal 10 personen met een forfaitaire premie
berekend op het aantal personen;
• de formule op afrekening voor restaurants met meer dan 10 personen met een premie
berekend op de lonen en/of het omzetcijfer.
De waarborg

• dekt bovendien de lichamelijke en stoffelijke schade, tot 1.500.000 EUR;
• omvat alle bijkomende activiteiten en werken verbonden aan uw verzekerde hoofdactiviteit
en ook de deelname aan beurzen, seminaries en markten;
• voorziet in de dekking van de immateriële schade (winstverlies, stopzetting van de
onderneming);
• dekt ook voedselvergiftiging.
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Uw voertuigen

Bezit u een voertuig dat u enkel privé gebruikt? Of enkel professioneel? Of voor beide doeleinden? Verzorgt u leveringen met een gekoelde bestelwagen? Wij bieden u optimale waarborgen
voor al uw types voertuigen!

Uw B.A. Auto
De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid is wettelijk verplicht. Bij AG Insurance geniet u echter exclusieve voordelen:

• BA Max, de enige uitbreiding die de goede bestuurder met Bonus-Malus -2 altijd vergoedt voor zijn
kwetsuren. Tot 250.000 EUR en zelfs bij een ongeval
in fout of zonder aansprakelijke derde!
• Bonus Malus -2 voor het leven, de laagste graad
die u, eenmaal bereikt, nooit meer verliest! Zelfs na een schadegeval in fout.
• Turbo Bonus, de berekeningswijze voor de bonus-malus die geen rekening houdt met
ongevallen uit het verleden.

Een omnium en vrijstellingen à la carte
Uw verplichte verzekering B.A. Auto dekt de schade die u veroorzaakt aan anderen. Maar
wat als ook uw eigen voertuig beschadigd geraakt?
AG Insurance biedt u twee formules die u kunt combineren tot een erg performante
omnium: de waarborg Multirisk en de waarborg Stoffelijke Schade.

• De waarborg Multirisk vergoedt u in geval van:
• diefstal van uw voertuig;
• brand;
• glasbreuk;
• aanrijding met een dier;
• …
Bovendien betaalt u geen vrijstelling en hebt u de vrije keuze van hersteller! Bij diefstal van
uw voertuig krijgt u zelfs een vervangvoertuig.
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• De waarborg Stoffelijke Schade
Deze waarborg beschermt u tegen alle schade aan uw voertuig veroorzaakt door uzelf of
door een derde. In fout of niet, zelfs bij vandalisme!

Packs voor nog meer zekerheid
Voor een nog ruimere en specifiekere dekking, kies voor Pack Auto+ of Pack Bestelwagen+!
Enkele troeven van deze verzekeringen:
Pack Auto+

• u krijgt 100% van de waarde van het voertuig terugbetaald bij totaal verlies tijdens de eerste
24 maanden;
• een dekking Glasbreuk zonder vrijstelling voor de lichten, achterlichten en achteruitkijspiegels;
• wanneer uw monovolume gestolen wordt, krijgt u een voertuig van dezelfde categorie als
vervangwagen;

• een bijkomende vergoeding tot 2.000 EUR voor de schade aan:
• alle toebehoren die niet in de cataloguswaarde inbegrepen zijn, zoals de fietsendrager,
dakkoffer, aanhangwagen …

• de voorwerpen die u vervoerde, zoals het kinderzitje, uw laptop, fietsen …
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Pack Bestelwagen+

• Bij totaal verlies krijgt u gedurende 24

•
•
•
•
•
•

maanden nog 100 % van de waarde van de
bestelwagen terug;
geen vrijstelling voor de lichten, achterlichten
en achteruitkijkspiegels;
dekking van de belettering op uw voertuig;
een waarborg voor het toebehoren;
dekking van schade veroorzaakt door
koopwaar en professioneel materiaal;
dekking van schade aan vervoerde voorwerpen in, op of door het voertuig;
een bestelwagen als vervangwagen bij totale diefstal.

Maar dat is niet alles: wij beschikken ook over aanvullende oplossingen waarmee u in alle
gemoedsrust de weg op kunt en die al uw dierbaren beschermen …

Aanvullende waarborgen voor een ongeëvenaarde bescherming
Top Bestuurder: tot 1.250.000 EUR vergoeding voor de kwetsuren van de
bestuurder.
Globale Verkeersongevallenpolis: een verzekering die u, maar ook de rest
van uw gezin dekt, welk vervoermiddel ook gebruikt wordt.

En voor uw vrije tijd …
Moto: de enige echte omnium op de markt en Pack Moto+.
Motorhome: Pack Motorhome+.
Fiets: Pack Fietser.
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Uw menselijk kapitaal

Uw klanten, uw personeel
en uzelf
AG Insurance stelt specifieke oplossingen voor voor uw klanten, uw bezoldigd personeel, uw
onbezoldigde helpers, maar ook voor uzelf.

Uw klanten
Restaurants zijn openbare
plaatsen waarvoor een ‘objectieve’ aansprakelijkheid geldt.
Dat betekent dat bij materiële
of lichamelijke schade aan uw
klanten door een brand of
een ontploffing die ontstaat in
of zich verspreidt via uw restaurant, uw klanten van u een
schadevergoeding kunnen
eisen. Zelfs zonder dat ze het
bestaan van een fout van u
moeten bewijzen.
U kunt dus maar beter voorbereid zijn op deze gebeurtenissen. De verzekering objectieve
aansprakelijkheid is trouwens wettelijk verplicht.
Bij AG Insurance bieden wij u een oplossing aan om in alle gemoedsrust het hoofd te bieden
aan dit soort risico’s.
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Uw personeel
Uw bezoldigd personeel
U werft personeel aan? Dan bent u verplicht een verzekering te nemen voor de ongevallen
die uw werknemers hebben tijdens hun werk of op de weg naar en van hun werk.
Zonder verzekering zult u de kosten helaas zelf ten laste moeten nemen. Voor uw gemoedsrust stellen wij u verschillende
formules voor:
Pension@work
• Forfait Wet voor restauWilt u uw medewerkers belonen en motiveren
rants met maximaal 10 werken tegelijk uw budget controleren? Denk dan aan
nemers;
Pension@work, een groepsverzekering op maat
van kleine ondernemingen. Ze biedt alle voordelen
• Formule ‘op afrekening’
van een loonsverhoging, maar zonder de fiscale
voor restaurants met meer
nadelen.
dan 10 werknemers.

Uw onbezoldigde helpers
Doet u wel eens een beroep op vrijwillige helpers? Neem dan
geen risico’s en kies de beste bescherming.
Voorzie een vergoeding in geval van een ongeval tijdens het
werk in uw restaurant dankzij Corporate Accident Plus
van AG Insurance: de ongevallenverzekering voor uw onbezoldigde helpers.
Naast uw klanten en uw personeel is het belangrijk om ook
uzelf voor te bereiden op onvoorziene omstandigheden die,
zonder aangepaste dekking, zware gevolgen kunnen hebben.
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Uzelf

Formule 24 Beroeps- en privéleven
Niemand kan voorspellen hoe uw professionele toekomst er zal uitzien. Er zijn heel wat factoren die daarin meespelen.
Om u in te dekken bij een ongeval is het absoluut noodzakelijk een contract Formule 24
Beroeps- en privéleven te onderschrijven.
Het contract Formule 24 Beroeps- en privéleven van AG Insurance voorziet een tussenkomst na een ongeval in het beroeps- en privéleven, meer bepaald:

• voor de medische kosten;
• in geval van tijdelijke arbeidsongeschiktheid;
• in geval van blijvende
invaliditeit;
• in geval van overlijden.
Zo verzekert u de continuïteit van uw activiteiten.
Zonder dit contract zou u,
bijvoorbeeld bij arbeidsongeschiktheid, enkel kunnen
terugvallen op een heel beperkte vergoeding van uw
mutualiteit.
Bovendien kunt u deze
dekking ook onderschrijven
voor uw helpende partner.
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Verzekering Gewaarborgd inkomen
Onze Formule 24 Beroeps- en privéleven verzekert u van een inkomen, maar enkel bij
een ongeval.
Als zelfstandige kunt u een verzekering Gewaarborgd inkomen onderschrijven.
Met zijn ruimere waarborgen dekt u zich in tegen inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid na een ongeval, maar ook bij ziekte.
Zo kunt u het hoofd bieden aan financiële uitgaven wanneer u uw beroep tijdelijk of
blijvend niet meer kunt uitoefenen. U verzekert zich van een gewaarborgd inkomen en
van een zekere financiële toekomst voor uw gezin.
Of u een vennootschap hebt of niet, wij beschikken over
verschillende formules. Praat erover met uw makelaar!
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Modulis,
voor een globale visie en
een eenvoudiger beheer van uw beroepsgebonden
verzekeringen!
Modulis is een concept waarmee u al uw beroepsgebonden verzekeringen in één enkel
dossier kunt groeperen, aan bijzonder voordelige voorwaarden.

1 | Waarborgen aangepast aan uw activiteiten
U gaat nieuwe uitdagingen aan? U verandert van voertuig? U werft personeel aan?
Modulis past zich altijd aan uw professionele situatie aan. U betaalt dus nooit twee keer voor
hetzelfde risico en bent ook zeker dat u geen enkele waarborg mist. Een goede raad: neem bij
een verandering in uw situatie altijd contact op met uw makelaar. Hij is uw eerste aanspreekpunt en uw vertrouwenspersoon bij uitstek!

2 | Eén gepersonaliseerd dossier voor een duidelijke kijk
Met Modulis hebt u een duidelijke en gedetailleerde kijk op uw beroepsgebonden verzekeringen. Eén blik volstaat om alles terug te vinden: alle opties die u gekozen hebt, de verzekerde
bedragen en het totaalbudget voor uw verzekeringen.
Bovendien kunt u ervoor kiezen om uw premies op uw eigen ritme te betalen: per jaar, per 6
of per 3 maanden. Maak gerust gebruik van deze mogelijkheid, het kost u geen cent meer!

3 | En een jaarlijkse bonus!
U bent één van onze ‘Goede klanten’? Dan stort Modulis u, elk jaar, 10 % van de betaalde
premies terug.

En dan is er uiteraard Business Comfort Modulis (02/ 541.91.19)
Een dienst die u ondersteuning en telefonische hulp biedt
in diverse situaties verbonden aan uw professionele activiteiten.
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Pack Modulis Restaurant, 10 aanvullende waarborgen die
een oplossing bieden voor uw meest specifieke behoeftes!

Pack Modulis Restaurant is een ideale aanvulling om een antwoord te bieden op uw
meest specifieke behoeftes.
De 10 waarborgen in het kort:

• een vergoeding bij arbeidsongeschiktheid als chef-kok na een ongeval;
• een vergoeding wanneer u uw restaurant niet kunt uitbaten;
• een vergoeding voor tuinmeubilair en zonnetenten;
• een vergoeding voor ontdooide voedingswaren;
• een dekking van uw wijnkelder;
• een dekking van uw materiaal en koopwaar tijdens hun transport;
• een dekking van uw materiaal en koopwaar, overal;
• een Engelse vrijstelling voor uw B.A. Vestiaire;
• een hogere vergoeding bij blijvende invaliditeit;
• een ongevallenverzekering voor uw onbezoldigde helpers.
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Uw gezondheid
Ieder jaar wordt in één gezin op drie iemand in het ziekenhuis opgenomen. Een operatie, een
behandeling, een bevalling … Bij hospitalisatie verlicht de Sociale Zekerheid uw kosten, maar
daarmee hebt u zeker niet genoeg om het volledige bedrag te betalen.
Waarom zou u zich zorgen maken over het financiële aspect terwijl uw enige prioriteit bij
één ding zou moeten liggen: genezen? Onze oplossingen in Health Care behoeden u voor
elke verrassing.

AG Care Hospitalisatie, een levenslange dekking!
Alle kosten die niet door het ziekenfonds vergoed worden, worden ten laste
genomen.
Zonder limiet op het bedrag of op de duur!
• medische kosten tijdens de hospitalisatie;
• kosten voor de ambulante zorgen gedurende 1 maand vóór en 3 maanden na de
hospitalisatie;
• wereldwijde dekking met repatriëring uit het buitenland;
• terugbetaling van de kosten voor ambulante verzorging bij zware ziekten;
• …
Alleen de kosten die niet medisch noodzakelijk zijn, worden niet vergoed (kosten voor telefoongesprekken, drank …)
Aanvullende waarborgen om nog meer bescherming te genieten!
De waarborg Medi-Assistance, een aanvullende dienst die

• u informeert over de waarborgen gedekt door uw contract;
• vermijdt dat u de kosten voor de hospitalisatie moet voorschieten (dankzij een
derdebetalerssysteem);

• u een uitgebreid pakket van diensten biedt tijdens en na de hospitalisatie zoals huishoudhulp, kinderopvang, vervoer …
De waarborg Delta, voor de meest complete dekking

• verlenging van de dekking van de ambulante zorgen van 1 naar 2 maanden vóór en
van 3 naar 6 maanden na de hospitalisatie;
• dekking van vruchtbaarheidsbehandelingen;
• terugbetaling ten belope van 50 % voor alternatieve geneeskunde.
De waarborg Zware ziekte voorziet in de ongelimiteerde terugbetaling van de kosten voor
ambulante geneeskunde bij een van de 30 zware ziektes weerhouden door AG Insurance
(kanker, leukemie, mucoviscidose, enz.)
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Uw pensioen
Het gemiddeld wettelijk pensioen voor zelfstandigen bedraagt 800 EUR per maand. Het
pensioen goed voorbereiden is dus absoluut noodzakelijk. Begin daarom vandaag nog te
bouwen aan uw pensioenkapitaal!
Onderschrijf een contract Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)
Met VAPZ van AG Insurance geniet u meer voordelen, nu en tijdens uw pensioen:

•
•
•
•
•

aanzienlijke belastingverminderingen;
een hoger pensioen;
meer rendement voor uw pensioen;
meer zekerheid voor uw naasten;
meer waarborgen voor uw hypothecair krediet.

Is uw restaurant een vennootschap? Dan kunt u als
zelfstandig bedrijfsleider bovendien een contract

Individuele Pensioentoezegging (IPT) onderschrijven.
Deze ideale pensioenoplossing biedt u:

• een ruim aanvullend pensioen gefinancierd door uw vennootschap, rekening houdend met de
•
•
•
•
•

80 %-regel;
een belastingvermindering voor uw onderneming;
een juridisch beschermd pensioenkapitaal;
een aantrekkelijk rendement;
een voordelige fiscaliteit;
aanvullende waarborgen.

En uiteraard kunt u ook een beroep doen op aanvullende oplossingen om als particulier
fiscaal voordeel te genieten.

Pensioensparen
Via pensioensparen, sparen u en uw echtgeno(o)t(e) op een fiscaal voordelige manier
voor een comfortabel pensioen. Voordelig want u kunt elk jaar tot 30 % van uw premies terugkrijgen. En daar komt nog een mooie gewaarborgde rentevoet bovenop.

Langetermijnsparen
U hebt geen hypothecair krediet meer lopen? Of u hebt er wel nog één maar dit vult uw
volledige fiscale korf niet meer op? Onderschrijf dan een contract langetermijnsparen
en u kunt uw belastingaangifte toch nog optimaliseren. Met deze spaarformule bouwt
u immers op fiscaal interessante wijze een aanvullend pensioen op.
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3 goede redenen om u voor al uw
verzekeringsbehoeften te wenden tot AG Insurance

1 Een volledige benadering van uw behoeftes

Producten en waarborgen speciaal ontwikkeld om alle aspecten van
uw beroeps- en privéleven te dekken: uw bezittingen, uw gezin, uw
bedrijf, uw gezondheid, uw pensioen …
2

Oplossingen op maat
Als marktleider bieden wij u oplossingen op maat voor al uw
behoeftes, zelfs de meest specifieke!

3

De troeven van Modulis
Eén enkel dossier en één enkele vervaldag voor al uw beroepsgebonden verzekeringen. En natuurlijk ook de Goedeklantbonus die
u elk jaar 10 % van uw betaalde premies terugstort!

Contacteer uw makelaar en realiseer samen een volledig
verzekeringsdossier. Zo bent u zeker dat u altijd goed
verzekerd bent!

0079-2432730N-29022012

Uw makelaar

AG Insurance nv
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