Rijhulpsystemen?
Lagere
verzekeringspremie!
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U VERMINDERT
DE RISICO’S…
Wagens worden steeds vaker uitgerust met
rijhulpsystemen, standaard of als optie.
Deze systemen zijn ontwikkeld om risico’s te
verminderen en uw veiligheid achter het stuur
te vergroten.

Heeft uw wagen minstens 2 van de volgende
rijhulpsystemen?
Adaptive Cruise Control

Automatic Emergency Braking

Lane Support

Dode hoek

Attention Assist

eCall

WIJ VERLAGEN
UW PREMIES!

DAN,

biedt AG Insurance u 10 %* korting op:
- de verplichte BA Auto die de kwetsuren van de passagiers
en de schade aan derden verzekert bij een ongeval
waarvoor u aansprakelijk bent;
EN
- de dekking Stoffelijke Schade die de schade aan uw
wagen verzekert die u zelf, al dan niet in fout, of anderen
toebrengen. Inclusief vandalisme.
En dat tijdens de hele duur van uw contract of tot de
volgende wijziging van voertuig!

AG Insurance moedigt u
aan te kiezen voor veiligheid.
Profiteer vandaag nog
van uw voordeel!

MEER WETEN?

Scan de QR-code!
*Aanbod onder voorwaarden. Contacteer mij of surf naar www.aginsurance.be voor
meer informatie en voor de exacte inhoud en de voorwaarden van dit aanbod en de
verzekeringen.

Uw makelaar

0079-2460631N-24112015

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).
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