
1. Verzekerde waarde

Het maandelijks afschrijvingspercentage is 0% 
gedurende de eerste 24 maanden en 1% vanaf de 
25ste tot de 60ste maand.

2. Waarborg Glasbreuk

De maatschappij verzekert eveneens het omschreven 
voertuig tegen breuk van uitsluitend het glas
van de koplampen, achterlichten en externe 
achteruitkijkspiegels.

3. Alle waarborgen

In geval van schade aan het omschreven voertuig 
die aanleiding geeft tot schadeloosstelling zijn de 
volgende zaken gedekt in dezelfde waarborg:

• de toebehoren/opties zoals bepaald in het contract 
(belettering inbegrepen), niet opgenomen in de 
globale waarde en;

• de vervoerde zaken in, op of door het omschreven 
voertuig (uitgezonderd juwelen, valuta, 
bankbiljetten, staven edelmetaal, postzegels 
of fiscale zegels, cheques, handelspapieren, 
obligaties en aandelen, postwissels of telegrafen).

In geval van diefstal zijn de toebehoren/opties 
en    zoals hierboven omschreven vervoerde zaken 
slechts gedekt in geval van de volledige diefstal van 
het voertuig.

De vergoeding van de schade aan de hierboven 
beschreven toebehoren/opties wordt bepaald op 
dezelfde manier als voor de toebehoren/opties 
opgenomen in de globale waarde.

De vergoeding van de schade aan de hierboven 
beschreven vervoerde zaken gebeurt op basis van 
de aankoopprijs gedurende 3 jaar na aankoop en 
daarna op basis van de werkelijke waarde.

De totale schadevergoeding voor de hierboven 
beschreven toebehoren/opties en vervoerde 
zaken mag de 2.000 EUR per schadegeval niet 
overschrijden.

4. Vervangingsvoertuig

Indien het omschreven voertuig een monospace 
is, zal het voorziene vervangingsvoertuig in geval 
van volledige diefstal ook een voertuig van het type      
monospace zijn.
Men verstaat onder monospace ieder voertuig dat 
gewoonlijk zo aanschouwd wordt en dat beschikt 
over minimum 3 laterale deuren en een opening 
achteraan.
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De waarborgen van de Multirisk (of van de Omnium indien onderschreven) genieten van de volgende
waarborguitbreidingen:
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AG Insurance nv  –  E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel  –  RPR Brussel  –  BTW BE 0404.494.849  –  www.aginsurance.be
Tel. +32(0)2 664 81 11  –  Fax +32(0)2 664 81 50
Verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel


