
Al eens gedacht aan een 
omnium voor je gezin?
Ga voor gemoedsrust, 
dankzij Top Ongevallen.

TOP ONGEVALLEN

GEZINSUPPORTER VAN JOUW



Een echte omniumverzekering 
voor u en uw gezin

Hebt u een BA Familiale die schade aan anderen 
dekt? Denk er ook aan om uzelf en uw dierbaren te 
verzekeren tegen ongevallen in het privéleven.

Top Ongevallen van AG is een heel nuttige 
verzekering die u en uw gezin beschermt tegen de 
financiële gevolgen van ongevallen met lichamelijke 
letsels in het privéleven.

Want een ongeluk is snel gebeurd. Volgens een enquête 
in België in 2020 heeft één op de vijf Belgen in zijn of haar 
privéleven een ernstig ongeval gehad de afgelopen vijf 
jaar. In ons land gebeuren er vier keer meer ongevallen 
tijdens huishoudelijke en vrijetijdsactiviteiten dan 
verkeersongevallen!

De frequentie van die ongevallen en de financiële gevolgen 
ervan worden vaak onderschat. Ook al wordt een deel van 
de kosten misschien terugbetaald door bijvoorbeeld uw 
ziekenfonds of andere verzekeringen, het inkomensverlies op 
lange termijn wordt meestal niet vergoed. 

  



Een ongeluk is snel gebeurd

Top Ongevallen van AG beschermt u 
en uw gezin!

Onze dochter is gevallen met de fiets toen ze een 
stoeprand opreed onderweg naar school. Naast de 
vergoeding van de medische kosten hebben we een 
kapitaal ontvangen voor haar blijvende invaliditeit. 
Dat hebben we gebruikt om onze woning aan te 
passen en hulp te krijgen aan huis.

Ik heb mijn rug bezeerd toen ik van de trap viel. 
Ik moet regelmatig worden behandeld en kan 
zes maanden niet werken. Gelukkig betaalt 
Top Ongevallen mijn medische kosten terug en krijg 
ik een dagelijks forfaitair bedrag om mijn tijdelijke 
inkomensverlies en eventuele bijkomende kosten 
op te vangen.

Ik had mijn raam in kantelstand laten openstaan 
en mijn kat is erdoor geglipt. Ze viel van de eerste 
verdieping naar beneden en brak zo haar voorste 
pootje. Dankzij Top Ongevallen, die tussenkomt in 
de dierenartskosten, ben ik er zeker van dat mijn 
lieve huisgezel goed zal herstellen.

Wat als ik op mijn volgende trektocht in het 
buitenland een dodelijke val maak? Mijn vrouw 
zou direct een overlijdenskapitaal krijgen van 
AG. Dat kan ze gebruiken voor onvoorziene 
uitgaven. Ze heeft ook recht op drie sessies bij 
een psycholoog, dankzij de 24/7 psychologische 
bijstand Ongevallen! 



Ruime en wereldwijde dekking 
Top Ongevallen beschermt u financieel:

 ∫ voor alle types activiteiten in het privéleven: 
huishoudelijke activiteiten, in de keuken, tuin, sport, 
vrije tijd en (buiten-)schoolse activiteiten. Maar ook in 
het verkeer, bijvoorbeeld op de fiets en zelfs op de motor.

 ∫ wereldwijd: thuis, in het dagelijkse leven, maar ook op 
vakantie of als uw kind op stage is in het buitenland. 

Een formule naar keuze, 
aangepast aan uw situatie
Kies uit: 

 ∫ Omnium Gezin: uw hele gezin is gedekt. Daarnaast is er 
een specifieke dekking voor de vriendjes en vriendinnetjes 
die met uw kinderen komen spelen.  

 ∫ Omnium Kinderen: alle kinderen van het gezin zijn gedekt.

 ∫ Omnium Individu: u bent gedekt.

Hebt u een hond of kat? Ook die is gedekt tegen ongevallen, 
welke formule u ook kiest.

Met elke formule ontvangt u een kapitaal in geval van 
blijvende invaliditeit of overlijden, terugbetaling van medische 
kosten en 24/7 psychologische bijstand Ongevallen. Als optie 
kan u ook de waarborg tijdelijke arbeidsongeschiktheid 
nemen en een dagelijks bedrag krijgen. Het is dus 
heel eenvoudig: u kiest uit een aantal combinaties 
van waarborgen naargelang uw situatie.



8 goede redenen om te 
kiezen voor Top Ongevallen

 ü Een echte omniumverzekering die u en uw gezin 
beschermt, en dus een ideale aanvulling op BA Familiale.

 ü Wereldwijde dekking van alle types activiteiten in het 
privéleven.

 ü Verschillende mogelijke formules aangepast aan uw 
situatie.

 ü Onmiddellijke betaling van een kapitaal voor elke 
blijvende invaliditeit.

 ü Financiële tussenkomsten die cumuleerbaar zijn met 
andere vergoedingen (ziekenfonds, verzekeringen ...).

 ü Een concurrentieel tarief, onafhankelijk van het aantal 
kinderen in het gezin.

 ü Elke formule biedt een tussenkomst in de dierenarts-
kosten van uw hond of kat. Met Omnium Gezin zijn ook 
de speelkameraadjes van uw kinderen die bij u komen 
spelen, verzekerd.

 ü 24/7 psychologische bijstand Ongevallen.

Top Ongevallen dekt geen ongevallen die:

 ∫ het gevolg zijn van een opzettelijke daad van de 
verzekerde of van de begunstigde;

 ∫ te wijten zijn aan het feit dat de verzekerde zich bevindt 
in staat van dronkenschap of een daarmee vergelijkbare 
toestand; 

 ∫ plaatsvinden tijdens uw beroepsactiviteit of op de weg 
van en naar het werk;

 ∫ gebeuren tijdens het beoefenen van een extreme 
sport zoals bijvoorbeeld klifduiken, wingsuitvliegen, 
schansspringen, benji en freeride, evenals tijdens de 
deelname aan paardenwedrennen, snelheidswedstrijden 
met gebruik van een vervoermiddel, wedstrijden van 
een winter-, gevechts- of verdedigingssport; tijdens 
luchtsporten (zoals parachutespringen, zweefvliegen, 
deltavliegen) zonder instructeur of piloot die de vereiste 
brevetten heeft en tijdens duiken dieper dan 40 meter of 
zonder instructeur. 

Bovenstaande lijst is niet volledig, maar illustreert wel een 
aantal situaties die niet verzekerd zijn.  



Meer info over Top Ongevallen?  
Ik help u graag verder!

Top Ongevallen van AG is een verzekeringsovereenkomst voor een duur 
van 1 jaar met stilzwijgende verlenging voor dezelfde duur, behalve 
wanneer een van de partijen zich daartegen verzet ten minste drie 
maanden vóór de einddatum van het contract.

Dit publicitair document bevat algemene informatie over de 
verzekeringsproducten van AG, Belgische verzekeringsonderneming. 
We vragen u om het standaardinformatiedocument over het 
verzekeringsproduct te lezen vóór u een contract afsluit. De exacte omvang 
van de waarborgen vindt u in de contractuele voorwaarden. De algemene 
voorwaarden van Top Ongevallen kan u terugvinden op www.ag.be. Deze 
(pre)contractuele informatie en een offerte met een premieberekening 
zijn gratis verkrijgbaar bij uw verzekeringstussenpersoon. Op onze 
verzekeringscontracten is het Belgisch recht van toepassing. 
Vragen? Een probleem? In eerste instantie kan u zich wenden tot uw 
verzekeringstussenpersoon. Als u een klacht hebt, kan u contact opnemen 
met de Dienst Klachtenbeheer van AG (E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, 
tel. 02 664 02 00, mail: customercomplaints@aginsurance.be). Als de 
voorgestelde oplossing voor u niet volstaat, kan u uw klacht ook voorleggen 
aan de Ombudsman van de Verzekeringen (de Meeussquare 35, 1000 
Brussel, tel. 02 547 58 71 - fax 02 547 59 75 - www.ombudsman.as.).
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Uw makelaar 


