Pack CarSharing
• Een formule op uw maat, voor als u actief bent in de deeleconomie en u regelmatig uw auto deelt.
• Dekking van uw risico’s als verhuurder.
• Uitbreiding van de waarborgen die u al onderschreef in uw verzekeringscontract Auto.
• Mogelijkheid om een full omnium toe te voegen alleen voor verhuur binnen deeleconomie.
• Optimale bescherming, welk online platform of verhuurbedrijf u ook kiest.
Binnen de deeleconomie delen steeds meer mensen ook auto’s met elkaar, via een daartoe bestemd
online platform of een professioneel verhuurbedrijf. Zo kunnen ze geld besparen, de druk op het milieu
verminderen, sociale banden smeden en versterken … Het beoogde doel is om duurzamer te consumeren
en produceren.
Uiteraard kan het soms ook misgaan, en kunnen er schadegevallen of conflicten optreden.
De kosten kunnen dan helaas snel oplopen. Bent u actief in de deeleconomie, dan moet u dus
ook goed beschermd zijn. Als supporter van uw leven voorzien we bij AG Insurance alvast een
oplossing om zonder zorgen aan autodelen te doen – het Pack CarSharing!

De troeven van Pack CarSharing van AG Insurance
Verhuurt u regelmatig een wagen in België via een autodeelplatform of een verhuurbedrijf?
En onderschreef u al de aansprakelijkheidsverzekering BA Auto van AG Insurance?
Dan stapt u met het Pack CarSharing optimaal beschermd in het verhaal van de deeleconomie!

Een uitbreiding van
uw waarborgen

Pack CarSharing is een uitbreiding van de waarborgen die u al onderschreef in uw verzekeringscontract
Auto bij AG Insurance. Zo zijn ook de risico’s gedekt bij de verhuur van uw eigen wagen.

Auto delen? Voeg
een omnium toe!

Samen met uw tussenpersoon stelt u een pakket samen op basis van uw specifieke behoeften.
U kunt er bijvoorbeeld ook voor kiezen om een omniumverzekering toe te voegen, alleen van toepassing
op de risico’s verhuur en huur.

Kwaliteitsvolle
service bij
schaderegeling

Bij schaderegeling kunt u rekenen op een kwaliteitsvolle service – zoals u die van ons gewend bent.
Stel: u verhuurt uw auto via een deelplatform. De huurder blijkt niet de beste chauffeur … Tijdens de
huurperiode veroorzaakt hij een ongeval met een andere wagen. De gevolgen: schade aan uw wagen en
schade aan het voertuig van de andere bestuurder.
Onderschreef u het Pack CarSharing? Dan zal onze verzekering BA Auto tussenkomen voor de schade
aan de wagen van de derde. Ook de schade aan uw wagen wordt vergoed, als u koos voor de uitbreiding
Pack CarSharing met een omniumverzekering. In dat geval wordt materiële schade immers ook gedekt
bij verhuur van de wagen.

Gemoedsrust dankzij
bijstand

U kunt rekenen op onze bijstandsdienst – de klok rond!
Stel: een huurder gebruikt uw wagen voor een reis naar Zuid-Frankrijk. Tijdens de terugrit kampt het
voertuig met motorpech en valt het stil langs de weg in Frankrijk.
Onderschreef u onze bijstandsverzekering Top Bijstand, dan kan – met het Pack CarSharing – ook de
huurder rekenen op bijstand aan het voertuig, dat dan wordt getakeld en hersteld. Lukt dat meteen,
dan kan de huurder nog diezelfde dag verder reizen. Lukt dat niet, dan kan hij een beroep doen op een
vervangwagen, worden eventuele hotelkosten vergoed …
Laat de huurder uw wagen achter en reist hij op een andere manier verder? Dan zorgt de
bijstandsverzekering ervoor dat uw voertuig wordt teruggebracht.

Rechtsbijstand bij
conflicten

Stel: de huurder van uw wagen levert uw voertuig terug af, ogenschijnlijk in perfecte staat.
Enkele dagen later merkt u echter dat er lichte schade is aan de bumper. U onderschreef het
Pack CarSharing, maar zonder omniumverzekering – daar kunt u dus geen beroep op doen.
De rechtsbijstand voorzien in het Pack CarSharing biedt hier de oplossing. Bij een conflict met
de huurder over materiële schade aan het voertuig, kunt u de nodige juridische stappen zetten.
Bovendien kunt u ook bij een conflict met het platform een beroep doen op die rechtsbijstand.

Via verschillende
platformen

De auto is verzekerd bij verhuur via meerdere autodeelplatformen*. Sommige platformen voorzien
immers wél een verzekering, andere dan weer helemaal niet. U kunt op beide oren slapen: u hoeft niet
langer na te gaan in welke mate u per platform al dan niet bent verzekerd.

Auto huren? Ook dan
bent u beschermd

En er is meer: met Pack CarSharing zit u ook veilig bij de huur van een in België ingeschreven wagen
van een derde. Stel: u huurt een auto, waarmee u een ongeval in fout veroorzaakt. U loopt lichamelijke
schade op. In uw verzekeringspakket zit een aanvullende optie Top Bestuurder.
Dankzij het Pack CarSharing wordt de optie Top Bestuurder mee uitgebreid naar de huur van een
wagen. AG Insurance zal dan ook uw lichamelijke schade vergoeden.

Een uitstekende prijskwaliteitverhouding

U geniet de voordelen van het Pack CarSharing tegen een vaste jaarlijkse prijs:
∫ een bijpremie van + 12 % op uw premies BA, Multirisk, Stoffelijke Schade, waarmee u uw
bestaande dekkingen uitbreidt voor (ver)huren;
∫ of 20 % van de basispremie voor de waarborgen Multirisk en/of Stoffelijke Schade, waarmee u
dan alleen bent gedekt voor schadegevallen tijdens de (ver)huurperiode via een deelplatform/
professionele verhuurder.

Enkele aandachtspunten
∫ Pack CarSharing is een aanvullende optie op de verzekering BA Auto van AG Insurance: dat basiscontract moet dus al bij ons onderschreven zijn.
∫ De verzekering Pack CarSharing van AG Insurance is een contract met een duur van 1 jaar, dat stilzwijgend wordt verlengd voor dezelfde periode,
behalve wanneer een van de partijen ten minste 3 maanden voor de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet.
∫ In de positie van huurder is er alleen dekking voor de huur van een in België ingeschreven voertuig.
∫ Wat niet gedekt is in het Pack CarSharing:
∆ Schadegevallen met een bestuurder in staat van dronkenschap.
∆ Schadegevallen die niet gedekt zijn in BA Auto of met verhaal (gedeeltelijk of volledig).
∆ Diefstal van het voertuig als het door de maatschappij opgelegde antidiefstalsysteem niet werkt.
∆ De schade veroorzaakt aan het voertuig door een constructiefout, slijtage, een gebrek aan onderhoud of een niet-conform gebruik van
het voertuig.
∆ Kosten die u maakt zonder de goedkeuring van de bijstandsmaatschappij (tenzij anders is bepaald in het contract).
Bovenstaande lijst is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen op
www.aginsurance.be. U kunt die ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.
* = 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. Een indicatieve, niet-limitatieve, lijst van platformen en verhuurmaatschappijen: Drivy, CarAmigo, CozyCar, Tapazz, Dégage, Sharynx, Cambio, DriveNow, Zipcar, Hertz, Avis, Europcar, Sixt …

Dit publicitair document bevat algemene informatie over verzekeringsproducten van AG Insurance. De juiste omvang van de waarborgen
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 worden ingediend bij de Dienst Klachtenbeheer van AG Insurance
(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 Ombudsdienst Verzekeringen, te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35,
tel.: 02 547 58 71 - fax: 02 547 59 75 - www.ombudsman.as.

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
Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel
Verantwoordelijke Uitgever: Johan Adriaen

0079-8293930N-08012018

Uw tussenpersoon

