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 Δ Dekking van uw risico’s als eigenaar van een auto of mobilhome die u verhuurt, en wanneer u zelf een voertuig (auto, 
bestelwagen of mobilhome) in België huurt. 

 Δ Uitbreiding van de waarborgen van uw autoverzekering.
 Δ Optimale bescherming, welk onlineplatform u ook gebruikt. 

Meer en meer mensen delen hun auto (via een onlineplatform) en/of hun mobilhome (tussen particulieren of via een 
onlineplatform). Helaas is een schadegeval of conflict soms niet te vermijden. De kosten kunnen dan hoog oplopen. 
Hebt u een verzekering BA Auto bij AG? Dankzij het Pack CarSharing vertrekt u met een gerust hart!

Troeven van Pack CarSharing

Uitbreiding van 
uw waarborgen

Pack CarSharing is een uitbreiding van de waarborgen die u al afsloot in uw verzekeringscontract Auto.  
Zo zijn ook de risico’s gedekt als u uw eigen voertuig - auto / mobilhome - verhuurt. 

Omnium voor 
uw specifieke 
behoeften

U kan in overleg met uw tussenpersoon beslissen om een omniumverzekering toe te voegen.

 Δ Voor uw mobilhome: u onderschrijft een omnium die schade vergoedt als u uw motorhome zelf gebruikt. 
Met het Pack CarSharing vergoedt die omnium ook de schade tijdens de ‘verhuur’ en ‘huur’.

 Δ Voor uw auto bestaat er ook een omnium die alleen van toepassing is tijdens de ‘verhuur’ en ‘huur’.

Kwaliteitsvolle 
service bij 
schaderegeling

Stel: de persoon die uw voertuig huurt, veroorzaakt een ongeval met een andere wagen en beide voertuigen 
zijn beschadigd. Dankzij Pack CarSharing vergoedt onze verzekering BA Auto de schade aan het voertuig van de 
derde. Ook de schade aan uw eigen voertuig wordt vergoed als u koos voor de uitbreiding Pack CarSharing in 
combinatie met de optionele omniumverzekering. Die uitbreiding dekt dan ook de materiële schade bij verhuur.

Bijstand, 
gemoedsrust 
gegarandeerd

24/7 bijstandsservice, ook in het buitenland.

Stel: de huurder van uw voertuig - auto of mobilhome - krijgt pech tijdens zijn reis naar Frankrijk. Als u naast 
uw autoverzekering ook Top Bijstand afsloot voor uw auto of mobilhome (tot 3,5 ton), dan kan de huurder 
dankzij Pack CarSharing rekenen op bijstand voor het voertuig. Uw auto of mobilhome wordt dan getakeld en 
hersteld. Lukt dat meteen, dan kan de huurder nog diezelfde dag verder reizen. Lukt dat niet, dan kan hij/zij een 
beroep doen op een vervangwagen, eventuele hotelkosten terugbetaald krijgen, … 

Rechtsbijstand 
bij conflicten

Hebt u rechtsbijstand toegevoegd aan uw autoverzekering? Met Pack CarSharing kan u de nodige juridische 
stappen zetten bij een conflict met de huurder over materiële schade aan uw auto of mobilhome. Bovendien 
kan u ook bij een conflict met het verhuurplatform een beroep doen op die rechtsbijstand. 
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Dekking op 
verschillende 
platformen

Uw voertuig is automatisch gedekt als u het verhuurt via een deelplatform*. 

Goed om te weten – specifiek voor uw mobilhome: als u uw mobilhome verhuurt aan particulieren op basis van 
een schriftelijke huurovereenkomst, dan is de huurder ook gedekt. Als u dat wenst, kan uw tussenpersoon - om 
de voorwaarden van de verhuur zo goed mogelijk vast te leggen - u een standaard huurovereenkomst bezorgen. 

Auto huren?  
Ook dan bent u 
beschermd

En er is meer… Huurt u een bestelwagen (-3,5 ton), een mobilhome, een auto, ... die is ingeschreven in België? 
Met Pack CarSharing bent u ook beschermd!

Stel: u gaat verhuizen en u huurt een bestelwagen. U hebt een ongeval, bent in fout en loopt lichamelijke 
schade op. Gelukkig hebt u de aanvullende optie Top Bestuurder toegevoegd aan uw autoverzekering.  
Die dekt u ook - dankzij Pack CarSharing - als u een voertuig huurt. AG vergoedt dan uw lichamelijke schade.

Uitstekende prijs-
kwaliteitverhouding

Geniet van de voordelen van Pack CarSharing voor een vaste jaarlijkse premie: 

 Δ Een bijpremie van 12% op uw premies BA, Multirisk, Materiële Schade, waarmee u uw bestaande dekkingen 
uitbreidt voor (ver)huur.

 Δ Of 20% van de basispremie voor de waarborgen Multirisk en/of Materiële Schade, waarmee u dan alleen bent 
gedekt voor schadegevallen tijdens de (ver)huurperiode via een deelplatform/professionele verhuurder.

Belangrijk: dit geldt alleen voor de verhuur van uw auto, niet van uw mobilhome.

Wat dekt Pack CarSharing niet?

 Δ Schadegevallen met een bestuurder in staat van dronkenschap. 
 Δ Schadegevallen die niet gedekt zijn in BA Auto of met verhaal (gedeeltelijk of volledig).
 Δ Diefstal van het voertuig als het door de verzekeraar opgelegde antidiefstalsysteem niet werkt. 
 Δ Schade veroorzaakt aan het voertuig door een constructiefout, slijtage, een gebrek aan onderhoud of een niet-conform 

gebruik van het voertuig. 
 Δ Kosten die u maakt zonder de goedkeuring van de bijstandsverlener (tenzij anders bepaald in het contract).

Bovenstaande lijst is niet volledig. De exacte omvang van de waarborgen vindt u in de algemene voorwaarden op www.ag.be.  
U kan ze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.

Pack CarSharing is een aanvullende optie bij de verzekering BA Auto van AG. Het is een verzekeringsovereenkomst voor een duur van 
1 jaar met stilzwijgende verlenging voor dezelfde duur, behalve wanneer een van de partijen zich hiertegen verzet ten minste 3 maanden 
vóór de einddatum van het contract. 

Personen die een voertuig huren, zijn alleen verzekerd voor de huur van een in België ingeschreven voertuig.

*  Een digitale marktplaats die minstens (1) de huurder en verhuurder in contact brengt, (2) de relatie tussen verhuurder en huurder formaliseert in de 
vorm van een autohuurcontract en (3) zich kenmerkt door een tussenkomst in de betaling van de huurprijs en/of een betalend lidmaatschap. 
 

Dit publicitair document bevat algemene informatie over verzekeringsproducten van AG. 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.ag.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 (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).
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Uw tussenpersoon


