Pack Zwembad

SUPPORTER VAN JOUW

WONING

Δ

Een ruime dekking van de schade aan de luiken, de liner, de technische uitrusting, …

Δ

Het zwembadmeubilair en de schoonmaakapparaten verzekerd tegen storm en diefstal.

Δ

Een verzekering tegen ongevallen voor uw gezinsleden en gasten.

Het Pack Zwembad van AG verzekert u tegen materiële schade aan uw zwembad en tegen ongevallen overkomen aan
personen in of rond uw zwembad. Het is de beste manier om een aanzienlijke investering als een zwembad optimaal te
beschermen. U kunt ze, als aanvulling op uw verzekering Brand Top Woning, afsluiten voor een permanent aan de grond
bevestigd binnen- of buitenzwembad.
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De troeven van het Pack Zwembad
Schade aan het
zwembad

De kosten voor het herstellen van schade aan uw zwembad kunnen hoog oplopen. Pack Zwembad is een
contract waarmee u zich kunt verzekeren tegen:
Δ door o.a natuurrampen, wild, vee of paarden veroorzaakte materiële schade aan het zwembad;
Δ alle materiële schade, aan luiken en hun mechanisme, aan de liner en de zonnecollectoren;
Δ de plotse en onverwachte vervuiling van het water van het zwembad waardoor het onbruikbaar
wordt. Het Pack Zwembad vergoedt ook de gemaakte kosten voor de zuivering of de vervanging
van het water, evenals de voor het zwembadwater vereiste producten om het zwembad opnieuw
gebruiksklaar te maken;
Δ het verlies van zwembadwater ten gevolge van een gedekt schadegeval.

Schade aan de
technische uitrusting

Pack Zwembad dekt de schade aan de technische uitrusting verbonden met het zwembad
(filtersysteem, pompen) die zich in een gesloten of technische ruimte bevindt.

Schade aan
zwembadmeubilair

Pack Zwembad verzekert het zwembadmeubilair en de schoonmaakapparaten tot 5.758,37 euro1 bij
schade o.a door storm, overstroming of aardverschuiving, zelfs als die zich in open lucht of in een open
constructie bevinden.

Diefstal van goederen
in open lucht

Is diefstal gedekt door uw contract Brand? Dan verzekert het Pack Zwembad de diefstal van het
zwembadmeubilair en de schoonmaakapparaten die zich in open lucht, in een open constructie of in
niet belendende bijgebouwen bevinden tot 5.758,37 euro1.
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Een ongeval in of rond
het zwembad

Als u, tijdens uw privéleven, of één van uw gasten het slachtoffer wordt van een ongeval in of rond uw
zwembad, vergoedt Pack Zwembad:
Δ de medische kosten tot 3.599 euro1. Volgende zaken zijn gedekt: de behandelingskosten die medisch
gezien door een daartoe erkende arts dienen te worden uitgevoerd of voorgeschreven, de kosten
verbonden aan een opname in een verpleeginstelling of aan een esthetisch-heelkundige behandeling,
de terugbetaling van de herstellings- en vervangingskosten van de bestaande prothesen en
orthopedische toestellen die door het ongeval zijn beschadigd (zelfs indien dit ongeval geen
lichamelijk letsel veroorzaakt), de terugbetaling van de aankoopprijs van de nieuwe prothesen en
orthopedische toestellen die medisch gezien noodzakelijk zijn;
Δ in geval van blijvende volledige invaliditeit tot 107.968,67 euro1;
Δ in geval van overlijden tot 3.599 euro1.

Een uitstekende
verhouding tussen
prijs, kwaliteit en
dienstverlening

Bescherm deze aanzienlijke investering voor een supplement van 25 % van het premiegedeelte Gebouw
van uw verzekering Top Woning.

Wat is niet gedekt door Pack Zwembad?
∫ De schade door vorst.
∫ De progressieve schade zoals slijtage, roest, schimmels enz.
∫ De schade aan de technische uitrusting die het gevolg is van het niet nemen door de verzekerde van de nodige
voorzorgsmaatregelen om deze uitrusting in een goede onderhouds- en werkingstoestand te houden.
∫ Een ongeval terwijl u zich bevindt in klaarblijkelijke staat van verstandsverbijstering of dronkenschap of een hiermee
vergelijkbare toestand veroorzaakt door het gebruik van producten andere dan alcoholische dranken.
∫ Een ongeval te wijten aan om het even welke gewelddaad, of dat overkomen is naar aanleiding van een weddenschap,
uitdaging of klaarblijkelijke roekeloze daad.
Bovenstaande lijst is niet exhaustief maar laat toe om een aantal niet-gedekte situaties toe te lichten.
Pack Zwembad is een optionele aanvulling op de brandverzekering Top Woning. Het betreft een contract met een duur van 1 jaar,
stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer een van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de
overeenkomst zich daar volgens wettelijke normen tegen verzet.
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Uw verzekeringstussenpersoon

Dit publicitair document bevat algemene informatie over verzekeringsproducten van AG, Belgische verzekeringsonderneming.
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 van
de brandverzekering Top Woning en Pack Zwembad 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, 1000 Brussel,
tel.: 02 547 58 71 – fax: 02 547 59 75 - www.ombudsman.as).
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