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Uw makelaar geeft u raad en bezorgt u voorstellen die aangepast 

zijn aan uw behoeften. Zo zorgt hij ervoor dat u altijd goed verze-

kerd bent. Omdat hij onafhankelijk werkt van de verzekeringsmaat-

schappijen, is hij de aangewezen persoon om uw belangen te verde-

digen. Hij is steeds beschikbaar, u kunt steeds op hem en zijn 

professioneel advies rekenen. 

Dankzij de rechtstreekse elektronische verbinding tussen zijn kantoor 

en AG Insurance wordt het beheer van uw dossier versneld. Ook 

1.   Uw makelaar is uw kracht !

“Het is belangrijk te weten dat ik altijd kan rekenen 

op mijn makelaar.”

Uw makelaar luistert naar u. Hij kent u, geeft u advies en verdedigt uw belangen, geheel onafhankelijk.

Uw makelaar maakt samen met u een diagnostiek van uw persoon-

lijke situatie. 

Hiermee krijgt hij inzicht in alle aspecten van uw situatie en kan hij 

nagaan of u goed verzekerd bent:

2. Niet te veel, niet te weinig

het beheer van schadegevallen wordt eenvoudiger. In de meeste 

gevallen volstaat slechts één telefoontje naar uw makelaar en alles 

wordt geregeld. 

Uw makelaar is veeleisend. Hij eist van de verzekeringsmaatschap-

pijen dat zij het beste van zichzelf geven en wil de beste service 

voor u en voor al zijn klanten. 

Daarom creëerden wij Familis.

•  niet te veel: door eventueel dubbel gebruik te vermijden;

•  niet te weinig: door er zeker van te zijn dat de dekkingen van uw 

verzekeringen mee zijn geëvolueerd met uw persoonlijke situatie en 

die van uw bezittingen.

Aarzel niet om uw makelaar te contacteren wanneer u denkt dat uw 

situatie veranderd is.

“Ik moet over vijf maanden bevallen. Het zou   

goed zijn om samen met mijn makelaar mijn   

verzekeringssituatie eens onder de loep te nemen.”

Uw situatie evolueert voortdurend: aankoop, verbouwing, nieuwe gezinssituatie, erfenis, geboorte ...

Hoe kunt u er zeker van zijn dat u en uw gezin altijd goed verzekerd zijn: niet te veel, maar ook niet te weinig?
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Neem in de volgende gevallen steeds contact op met uw makelaar :

• nieuwe gezinssituatie

• verhuizing

• bouw / verbouwing

• verandering van voertuig

• einde van uw hypothecaire lening

• vertrek op reis

• aanwerving van een poetsvrouw

• erfenis

• start van een zelfstandige activiteit

• pensioen of brugpensioen

Wilt u er altijd zeker van zijn dat u en uw gezin de beste bescher-

ming op maat genieten? Laat dan elke drie jaar een nieuwe diagnos-

tiek opmaken van uw persoonlijke situatie! 

U ziet in één enkel document meteen waarvoor u en uw  gezinsle-

den verzekerd zijn: uw woningen, de aansprakelijkheid van uw gezin 

of uw voertuigen.

De Familis-verzekeringnemer : 

op zijn naam staat het Familis-dossier.

U kunt in Familis eveneens de contracten integreren van alle perso-

nen die onder uw dak wonen. Dat maakt uw verzekeringen eenvou-

diger en makkelijker te beheren. Zo kunt u bijvoorbeeld de autover-

zekering van uw echtgenote toevoegen aan uw Familis-dossier.

Alle verzekeringen van uw gezin in één oogopslag!

Een algemeen overzicht van uw premies

FAMILIS : UW ZEKERHEID

Familis

Een handig instrument: uw Familis-dossier

In uw Familis-dossier kunt u al uw documenten opbergen: uw contracten,

vervaldagberichten, briefwisseling, laatste diagnostiek ...

“Al mijn verzekeringen in één dossier :

handig, niet?”

• Het patrimonium van uw familie

• De aansprakelijkheid van uw familie

• De mobiliteit van uw familie

3.  Alles op één enkele pagina

Familis nr 95003784   

Verzekeringnemer  De Heer

Familis DE SUTTER, Pierre

 Nieuwbrugstraat, 17

 1000 Brussel

Wij danken u voor uw vertrouwen in Familis. Hieronder vindt u een bonding overzicht van uw dossier en vervolgens het 

detail per onderschreven contract, waarvan de gegevens integraal deel uitmaken van uw dossier Familis.

 Voor de volgende contracten heeft u gekozen om de betaling van Jaarpremie in EUR

 de premies te globaliseren en elke maand te betalen. (taksen en bijdragen inbegrepen)

Brand Nieuwbrugstr. ,1 1000 Brussel

 Contrat nr: 03/49.997.818 Vervaldag : 01/09 408,87

Top Familiale DE SUTTER, Pierre

 Contrat nr: 03/64.996.561 Vervaldag : 01/09 123,95

Auto ALFA ROMEO 147 - TTT456

 Contrat nr: 03/33.503.315 Vervaldag : 01/09 1.481,57

Auto NISSAN MICRA - RRR456

 Contrat nr: 03/33.503.316 Vervaldag : 01/09 496,92

Hetzij in het totaal jaarlijks  2.511,31

Hetzij in het totaal per maand  209,28

Samenvatting op 26/08/2006

Verjaardag Familis : 01/09

Geboortedatum : 01/05/1951
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4.  Uw informatie, elk ogenblik beschikbaar

U kunt uw makelaar op elk ogenblik om uw geactualiseerde Familis-

situatie vragen (aanpassing Bonus-Malus, indexering van de 

waarborgen ...).

Ook op de website www.aginsurance.be vindt u steeds de meest 

recente informatie. U kunt er :

• de Algemene Voorwaarden raadplegen,

• een snelle diagnostiek van uw verzekeringsbehoeften opmaken,

• nuttige informatie over Familis en de producten terugvinden,

•  ...

“Betrouwbare informatie waarover ik op elk moment 

kan beschikken: dat interesseert me wel!”

5.  Slechts één factuur en betaling               
op uw eigen ritme

Met Familis hoeft u zich geen zorgen meer te maken wanneer u uw 

verschillende verzekeringen moet betalen. Wanneer u dit wenst 

worden uw Familis-contracten gegroepeerd en is er slechts één 

vervaldag: dat is toch veel eenvoudiger!

Ook kunt u uw betalingen gratis spreiden, op voorwaarde dat elke 

storting minimaal 25 EUR bedraagt: u hebt in Familis de keuze uit 

zesmaandelijkse, driemaandelijkse of zelfs maandelijkse betalingen.

Domiciliëring (automatisch in geval van maandelijkse betalingen) maakt 

de betaling van uw facturen makkelijker : u hoeft geen uiterste 

betaaldatum meer te respecteren en loopt geen risico op 

vergetelheden.

“Ik kan mijn betalingen spreiden, voor mij 

is dat veel makkelijker.”
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6.  Tot 6 maanden gratis bij tegenslag

Met Familis geniet uw gezin gratis de dekking  

“Budgetbescherming Familis”.

Een ongeval, ziekte of hospitalisatie kan iedereen overkomen. Vaak 

brengt dit onvoorziene uitgaven en/of inkomensverlies met zich mee. 

Wanneer u als Familis-verzekeringnemer volledig arbeidsongeschikt 

wordt, kan uw gezin rekenen op “Budgetbescherming Familis” voor 

een extra steuntje in de rug. De enige voorwaarde om dit exclusief 

voordeel te genieten, is dat u jonger bent dan 65 jaar bij de aanvang 

van de arbeidsongeschiktheid.

Zodra de totale arbeidsongeschiktheid langer duurt dan 1 maand, 

betaalt AG Insurance de maandelijkse premie van alle Familis-

contracten terug, met een eenmalige vrijstelling per schadegeval. En 

dit 6 maanden lang indien nodig! 

In geval van overlijden keren wij onmiddellijk het equivalent van 6 

maandpremies uit (min de vrijstelling en de eventueel al 

terugbetaalde sommen in het kader van een lopende 

arbeidsongeschiktheid).

Met “Budgetbescherming Familis” hebben uw dierbaren en u dus de 

zekerheid in alle omstandigheden goed verzekerd te zijn en alle 

Familis-waarborgen te genieten. Dat is pas solidariteit! 

“Door mijn contracten te groeperen in 

Familis, bescherm ik mijn gezin

nog beter.”

Meneer Vanderhaegen, huisvader, 48 jaar, groepeerde 3 contracten in Familis:

• Zijn eigen wagen (550 EUR per jaar).

• De wagen van zijn vrouw (400 EUR per jaar).

• De brandverzekering Top Woning van hun huis (250 EUR per jaar).

Zijn jaarlijkse premie bedraagt dus 1.200 EUR.

Wegens een rugoperatie moet meneer Vanderhaegen gehospitaliseerd worden, waarna hem 

nog 4 maanden revalidatie te wachten staat. 

“Budgetbescherming Familis” betaalt meneer Vanderhaegen voor deze 4 maanden 

arbeidsongeschiktheid 300 EUR terug (d.i. 4 keer 100 EUR maandelijkse Familis-premie, min 

de vrijstelling van 100 EUR).

Een welkom gebaar tijdens deze moeilijke periode!

Voorbeeld
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7.  Performante verzekeringen
voor het hele gezin

Het patrimonium van uw gezin

Een solide basis
Top Woning

Aanvullende waarborgen 
Diefstal

Rechtsbijstand

Alle Risico’s Woning

Packs aangepast aan uw behoeften
Pack Woning+

Pack Home & Assist+

Pack Ik bouw, ik verbouw

Pack Tuin

Pack Zwembad

Pack Veiligheid

De aansprakelijkheid van uw gezin

Een solide basis
Top Familiale

Aanvullende waarborgen 
Rechtsbijstand

Huispersoneel

Reisannuleringsverzekering “NoGo”

Gezinsbijstand

Een Pack aangepast aan uw behoeften
Pack Familiale+

In Familis groepeert u uw Auto-, Woning- en Familiale verzekeringen in één dossier. Om uw gezin optimaal te 

beschermen, kunt u uw solide basiscontracten verder aanvullen en personaliseren met performante waarbor-

gen en Packs op maat van uw behoeft

De mobiliteit van uw gezin 

Een solide basis
 B.A. Auto, Moto en Bromfi ets

Aanvullende waarborgen 
Top Bestuurder

Multirisk

Stoffelijke Schade

Globale Verkeersongevallenpolis

Top Bijstand

Rechtsbijstand

Packs aangepast aan uw behoeften
Pack Auto+

Pack Motorhome+

Motorverzekeringen
Top Voertuig Moto 

Pack Moto+
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Het patrimonium van uw gezin

Of u nu huurder bent of eigenaar, er kan heel wat gebeuren met uw onroerende goederen en de inhoud ervan.

Dit hoeft niet altijd groots te zijn, ook kleine schadegevallen kunnen uw leven overhoop halen. Met onze 

brandverzekering en haar aanvullende waarborgen bent u verzekerd in alle eenvoud … en in alle zekerheid!

“Na een felle keukenbrand kwam mijn 

makelaar persoonlijk langs om de schade 

te schatten!”

Gratis Bijstand Woning na schade 24u/24

• voorschieten van een bedrag;

• ten laste nemen van de kosten voor bewaring en   

bewaking van de gebouwen;

• terugbetalen van de verblijfkosten indien de woning onbe-

woonbaar is geworden;

• regelen van de opvang voor kinderen en huisdieren.

Alle verzekerden Top Woning genieten deze gratis service! 

Een solide basis

Top Woning

U hebt een lek in uw stookolietank? De Top Woning vergoedt u 

zonder limiet voor de gelekte stookolie en keert tot 5.600 EUR uit 

voor sanering van de bodem. Op uw zolder heeft zich huiszwam 

ontwikkeld? U bent gedekt! 

Met de Top Woning kiest u voor een echt vertrouwenscontract dat 

u de meest complete bescherming garandeert. U hoeft geen onaan-

gename verrassingen te vrezen. De Algemene Voorwaarden zijn 

opgesteld volgens een principe dat u grote zekerheid biedt: “Alles is 

verzekerd behalve …”  

Een schadegeval? Voor elke waarborg is alles gedekt, op een aantal 

uitsluitingen na die expliciet in uw contract vermeld staan. U hoeft 

dus geen lange lijst door te ploeteren om te zien waarvoor u wel en 

niet verzekerd bent! 

Bovendien is de Top Woning er niet alleen voor uw eigen huis, maar 

ook voor het kot van uw studerende kinderen, uw vakantieverblijf of 

de lokalen die u huurt voor een familiefeest. 



Familis I 10

Packs aangepast aan uw behoeften

Pack Woning+

Wanneer u uw huis optimaal wilt beschermen, kiest u voor het Pack 

Woning+. Deze ideale aanvulling op uw Top Woning garandeert u 

enkele exclusieve waarborgen en bijzonder ruime vergoedingen. Uw 

plasma-tv van 1.700 EUR is nog geen jaar oud, maar door een 

kortsluiting is het toestel onbruikbaar? Met het Pack Woning+ 

ontvangt u een vergoeding in aankoopwaarde! De vrijstelling wordt 

immers niet toegepast zodra de schade meer dan 220 EUR1 be-

draagt. Uw dochter is onwel geworden in de badkamer en moet 

naar het ziekenhuis voor CO-vergiftiging? U geniet forfaitaire ver-

goedingen in geval van hospitalisatie en/of overlijden.

Pack Home & Assist+

Het Pack Home & Assist+ herneemt alle voordelen van het Pack 

Woning+ en breidt deze uit met een reeks troeven die u een nog 

ruimere vergoeding garanderen! Bovendien kunt u rekenen op 

Home Assist, dat u 24u/24 een optimale bijstand verleent, buiten 

schadegeval. Uw jongste telg laat een stuk speelgoed in de wc 

vallen en spoelt dit door, met een verstopt toilet als gevolg? Uw 

verwarmingsketel wil niet meer aanslaan bij uw terugkomst uit 

vakantie? Bij onvoorziene problemen komt gegarandeerd een tech-

nicus ter plaatse om u te verlossen van uw kleine en grote ongemak-

ken. Het Pack neemt de verplaatsingskosten en de eerste 2 werku-

ren ten laste, met een maximum van 200 EUR (niet-geïndexeerd). 

Zonder vrijstelling en tot 3 keer per jaar!

Pack Ik bouw, ik verbouw

Bij het binnenbrengen van uw nieuwe parketvloer beschadigt u de 

veranda van uw buren? Het huis van uw dromen is bijna klaar, 

maar dan gaat uw aannemer plots failliet?

Tijdens het bouwen of renoveren van uw woning kunnen  allerlei 

onverwachte problemen opduiken. Wanneer u het Pack Ik bouw, ik 

verbouw onderschrijft, hoeft u hierover niet te piekeren. Met zijn 

unieke combinatie van waarborgen garandeert dit Pack u een oplos-

sing op maat voor elke bouwwerf, geleid door een offi cieel gere-

gistreerde aannemer. Zelfs wanneer u beslist de afwerking zelf uit te 

voeren!

Aanvullende waarborgen

Diefstal

U bent gedekt tegen elke vorm van diefstal of poging tot diefstal, 

ongeacht hoe de dieven binnengeraakt zijn. Deze waarborg verze-

kert niet alleen de gestolen voorwerpen, maar ook de schade die de 

inbrekers veroorzaakten, met inbegrip van vandalisme. Zonder dis-

cussie, op voorwaarde dat uw ramen en deuren correct gesloten 

waren tijdens uw afwezigheid. Bovendien is ook diefstal met geweld 

op straat gedekt! 

Rechtsbijstand

Rechtsbijstand staat aan uw zijde wanneer het tegenzit. Krijgt u geen 

schadevergoeding voor vernielingen die derden aangebracht heb-

ben aan uw woning? Betwist u het vergoedingsbedrag? Dan duidt 

Rechtsbijstand op onze kosten een tegenexpert aan, die uw rechten 

zal verdedigen. En als de zaak voor de rechtbank komt, nemen wij 

onder meer het ereloon voor uw advocaat ten laste. 

Alle Risico’s Woning

Met de Alle Risico’s Woning bent u in alle comfort verzekerd. Graffi -

tispuiters hebben uw gevel beklad? Eén van uw  gasten struikelt 

over de salontafel, die volledig uiteenvalt? Alle schade, op enkele 

logische uitzonderingen na, wordt ten laste genomen, ongeacht de 

oorzaak! Zo kunt u in volledige gemoedsrust genieten van uw huis.

“Wat ik wil, is verzekerd zijn wat er 

ook gebeurt! Zonder discussie en 

zonder onaangename verrassingen.”

1  Afgerond geïndexeerd bedrag (218,29 EUR eind april 2008).
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Home Team, tot uw dienst bij schade! 

Verwittig bij een schadegeval meteen uw makelaar en bevestig 

hoe de herstelling moet gebeuren. 

• U kunt:

- zelf zorgen voor de reparatie;

- vaklui inschakelen;

- een beroep doen op het Home Team voor de coördinatie 

van de werken.

• Uw makelaar zal onmiddellijk naar de verzekerings-  

maatschappij bellen om uw schade aan te geven.

• In de meeste gevallen hoeft geen bestek te worden ge-

vraagd.

• Indien een inspecteur het schadegeval moet onderzoeken, 

gebeurt dit in de loop van de week die volgt op de   

aangifte bij de maatschappij.

• De inspecteur die de schade onderzoekt, mag het schade-

bedrag zelf schatten en zal ter plaatse het nodige doen 

opdat u meteen vergoed wordt (door u een cheque te 

overhandigen).

Met Home Team verbindt uw makelaar er zich toe u 

snel en correct te vergoeden.

Pack Tuin

Een fi kse hagelstorm vernielt uw zorgvuldig aangelegde rozenperk? 

Uw tuinmeubels worden ’s nachts gestolen?

Met de Top Woning beschermt u uw huis, maar ook in uw tuin in-

vesteert u veel tijd en geld. Logisch dat u die zo goed mogelijk wilt 

beschermen! Dankzij het Pack Tuin blijft uw tuin schitteren, wat er 

ook gebeurt. Niet alleen uw planten, bomen en struiken zijn gedekt, 

maar ook uw tuinmeubels en werktuigen. En in geval van bodemsa-

nering vermenigvuldigt het Pack Tuin de vergoedingen voorzien door 

uw contract Top Woning met 2,5!

Pack Zwembad

Na een verkoelende duik verstuikt uw buurjongen zijn enkel? Uw 

hond vernielt de liner wanneer hij in het zwembad springt?

In en rond het zwembad beleeft u samen met uw gezin heel wat 

mooie momenten. Maar een ongeluk zit altijd in een klein hoekje. 

Met het Pack Zwembad kan niets de pret nog bederven. Dit Pack 

vergoedt materiële schade aan het zwembad en ongevallen van 

personen in of aan de rand ervan. Als aanvulling op de Top Woning 

schenkt het Pack Zwembad u optimaal genot in alle zekerheid!

Pack Veiligheid

Dieven breken in in uw woning en stelen uw gouden  juwelen? 

Inbrekers gaan er vandoor met uw antieke kast? 

U hebt thuis een alarmsysteem verbonden met een meldkamer en 

gecertifi ceerd door INCERT? Dan ontvangt u een korting op uw 

waarborg “Diefstal” of krijgt u het Pack Veiligheid aangeboden. Dank-

zij deze aanvullende waarborg zijn bovendien de vergoedingslimieten 

verhoogd. Zelfs als uw alarmsysteem uitzonderlijk niet ingeschakeld 

was. 

“Na de schatting van de schade 

bezorgde de inspecteur me meteen 

een cheque!”

U bent nog maar net getrouwd of 

woont pas wettelijk samen?

U bent aan het bouwen?

Uw woning is nog nieuw?

Vergeet niet dat u recht hebt op aan-

zienlijke kortingen!
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Huispersoneel

Uw huishoudster stoot een vaas om en verwondt zich aan 

de scherven? Tijdens een avondje uit valt uw babysitter 

van de trap?

Wanneer u een beroep doet op een huishoudster, tuinman, babysit-

ter of occasionele hulp en deze personen zich bij u thuis of op de 

heen- of terugweg verwonden, bent u wettelijk verplicht hen te 

vergoeden. Om u te beschermen tegen onverwachte zorgen, raden 

wij u de verzekering “Huispersoneel” aan. Deze aanvulling op uw Top 

Familiale dekt iedereen die tegen betaling bij u thuis werkt, op regel-

matige of occasionele basis, voor slechts één enkel tarief voor het 

volledige personeelsbestand!

 

De aansprakelijkheid van uw gezin
Potje breken, potje betalen … Wanneer u of iemand van uw gezin schade veroorzaakt, kunt u geconfronteerd worden 

met een gepeperde rekening. Een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Familiale is dan ook een echte noodzaak.

Een solide basis

Top Familiale

Uw kind verwondt een speelkameraadje? Uw hond ontsnapt en 

bijt een voorbijganger? U hoeft niet langer wakker te liggen van dit 

soort nachtmerries! Met de Top Familiale geniet u een basisverzeke-

ring Burgerlijke Aansprakelijkheid die u en uw dierbaren de beste 

bescherming biedt. De Top Familiale vergoedt schade aan derden die 

veroorzaakt is door de personen die onder uw dak wonen of die u 

onderhoudt (bijvoorbeeld uw studerende kinderen op kot), maar 

ook door uw huispersoneel (gezinshulp, huishoudster …), uw gasten 

en uw huisdieren (eveneens tot 2 paarden). En dit tot 4.400.000 

EUR voor de stoffelijke schade en tot 22.000.000 EUR voor lichame-

lijke letsels!

Aanvullende waarborgen 

Rechtsbijstand

U bent het slachtoffer van een medische fout? U raakt als voetgan-

ger gewond in een ongeval?

Rechtsbijstand helpt u bij de verdediging van uw rechten. En wan-

neer u, als slachtoffer of beklaagde, voor de rechter moet verschij-

nen, vergoedt deze verzekering de kosten voor een advocaat, expert 

of juridische procedures tot 90.000 EUR!

Zelfs in de moeilijkste momenten staan wij aan uw zijde. Wij nemen 

de kosten voor de opsporing van vermiste kinderen jonger dan 16 

jaar ten laste tot 30.000 EUR. 

“Als onze poetsvrouw zich verwondt, 

neemt mijn verzekeraar de medische 

kosten op zich!”
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“Een gerust gemoed voor 

de prijs van één bioscoopticket 

per maand!”

Een Pack aangepast aan uw behoeften

Pack Familiale+

Uw kinderen trappen een bal door het raam van uw huurhuisje aan 

zee? U beschadigt de grasmaaier van de buren terwijl u die even 

leent?

Het Pack Familiale+, de ideale aanvulling op uw Top Familiale, ver-

goedt deze vervelende kosten. U hoeft geen vrijstelling meer te 

betalen zodra de schade meer bedraagt dan 220 EUR1. Bovendien 

dekt deze verzekering alle door u gehuurde vakantieverblijven en 

feestzalen. Ook geleende of gehuurde voorwerpen zijn in de dekking 

begrepen. Bovendien zijn de tussenkomst-limieten verdubbeld in 

Rechtsbijstand.

Reisannuleringsverzekering “NoGo”

Uw skivakantie is al maanden geboekt, maar een week 

voor afreis breekt uw dochter haar been? Uw verlof wordt 

onverwacht nog ingetrokken, waardoor uw citytrip in het 

water valt?

Wanneer u door onvoorziene omstandigheden uw reis moet annu-

leren of onderbreken, biedt de jaarlijkse Reisannuleringsverzekering 

“NoGo” u fi nanciële bescherming, 365 dagen per jaar! Deze exclu-

sieve verzekering dekt al uw privéreizen, zelfs als u en uw gezinsle-

den apart op vakantie gaan of wanneer u zelf uw reis organiseert. 

Zo reist u het hele jaar door zonder zorgen.

Gezinsbijstand

Na een carjacking verkeert u in shock? U hebt vragen bij 

een rechtsprobleem? 
Gezinsbijstand staat op elk moment voor u klaar, in goede en slechte 

dagen. Naast de traditionele bijstand in België en in het buitenland 

(terugbetaling van de medische kosten, repatriëring …), geniet u met 

deze aanvullende verzekering ook enkele unieke diensten, zoals 

juridische en psychologische bijstand. 

1   Afgerond geïndexeerd bedrag (218,29 EUR eind april 2008)
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De mobiliteit van uw gezin
Uw auto is en blijft een onmisbaar transportmiddel. Geen wonder dat u uw wagen en uw gezin zo optimaal mogelijk 

wilt beschermen door te kiezen voor verzekeringen die aan uw behoeften beantwoorden!

Een solide basis

B.A. Auto, Moto en Bromfi ets

De verzekeringen Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto, Moto 

en Bromfi ets zijn wettelijk verplicht. Deze verzekering B.A. dekt 

alle schade veroorzaakt aan derden of aan uw  passagiers bij een 

ongeval waarvoor u aansprakelijk bent.

Hoewel de contracten Burgerlijke Aansprakelijkheid van de vers-

chillende verzekeringsmaatschappijen in grote lijnen overeenstem-

men, geniet u bij AG Insurance een aantal unieke voordelen.

Na een ongeval (in uw recht of in fout) staat AG Insurance voor u 

klaar. Dankzij uw B.A. Auto kunt u rekenen op Onmiddellijke 

Bijstand, 24u/24! Niet alleen in België, maar ook tot 30 kilometer 

over de grens.

U hebt in uw B.A. Auto de laagste Bonus-Malusgraad bereikt?

Dan wordt uw voorbeeldige rijgedrag beloond! U behoudt de 

laagste premie en de BM -2 voor het leven, zelfs na een ongeval in 

fout! En dit is nog niet onze enige troef. Want samen met de BM -2 

krijgt u als goede bestuurder ook de BA Max aangeboden. Zonder 

bijpremie en voor het leven! Deze exclusieve waarborg vergoedt de 

bestuurder altijd voor zijn kwetsuren, zelfs wanneer hij in fout is, en 

dit tot 250.000 EUR. Met welke wagen u ook rijdt en wie ook met 

uw wagen rijdt.

BM -2 voor het leven!

“Ik rij al jaren ongevalsvrij. Maar dan opeens: 2 ongevallen in fout vlak na elkaar! En 

toch zijn mijn Bonus-Malus en mijn premie niet verhoogd. Knap!”

Aanvullende waarborgen 

Stoffelijke Schade

U wordt verblind door de zon en botst op een geparkeerde auto? 

Na een dagje winkelen vindt u uw auto terug met een fl inke bluts in 

de deur?

Samen met de Multirisk vormt de verzekering Stoffelijke Schade een 

echte “Omnium”. Met of zonder vrijstelling dekt ze alle schade aan 

uw voertuig, veroorzaakt door uzelf of door een derde. Zelfs in 

geval van vandalisme!

Multirisk

Dieven slaan het raam van uw auto in? Tijdens een zware storm 

valt een boom op het dak van uw wagen?

De Multirisk of “kleine” Omnium vergoedt u na diefstal of brand. 

Ook glasbreuk, inbraak en schade door storm of overstroming of na 

aanrijding door een dier is gedekt. Bij diefstal van uw wagen zorgen 

wij voor u een vervangwagen en dit voor maximaal 20 dagen. Als uw 

auto na deze termijn nog niet teruggevonden is, ontvangt u een 

vergoeding.
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“Als mijn auto gestolen wordt, 

krijg ik een vervangwagen. 

En na 20 dagen word ik door mijn 

verzekeraar vergoed. En u?”

2 Wanneer een motorrijtuig bij het verkeersongeval betrokken is.

Top Bestuurder

Uw vrouw wordt aangereden door een andere wagen en heeft een 

whiplash? Door watergladheid slipt u met uw auto en breekt u uw 

been?

De Top Bestuurder is een onmisbare aanvulling op de B.A. Auto. 

Deze verzekering vergoedt alle lichamelijke schade die de  bestuur-

der oploopt na een ongeval, in zijn recht of in fout. Medische kosten, 

blijvende invaliditeit, inkomenverlies in geval van arbeidsonges-

chiktheid … zijn gedekt tot 1.250.000 EUR. Bovendien genieten alle 

bestuurders van uw voertuig deze waarborg. U hoeft zich dus geen 

zorgen meer te maken wanneer één van uw gezinsleden achter het 

stuur zit!

Globale Verkeersongevallenpolis

Uw zoon raakt gewond wanneer zijn trein ontspoort? Uw beste 

vriend is ‘BOB’, maar verliest de controle over het stuur van uw 

auto wanneer hij u naar huis brengt?

De Globale Verkeersongevallenpolis verzekert u tegen alle verrassin-

gen die u onderweg kunt tegenkomen. Uiteraard met de auto, maar 

ook te voet2, op de fi ets, met de trein en zelfs met de boot of het 

vliegtuig. Deze zeer complete waarborg geeft u en alle leden van uw 

gezin een uitstekende vergoeding voor uw lichamelijke letsels. Zo 

kunt u reizen in alle gemoedsrust! 

Top Bijstand

U hebt pech met uw wagen of motor? U breekt uw been op va-

kantie en kunt niet meer zelf met uw auto terugkeren?

De Top Bijstand garandeert u een optimale bijstand in België en in 

het buitenland, en dit 24 uur op 24. Deze waarborg voorziet een 

vergoeding van de ziekenhuiskosten, van de kosten voor uw repa-

triëring en die van uw wagen of motor, de herstelling, het wegslepen 

en het ter beschikking stellen van een vervangwagen ... 

Rechtsbijstand

Uw voertuig is beschadigd, maar de tegenpartij betwist uw versie 

van de feiten? U moet naar de rechtbank voor een overtreding? 

Wij helpen u uw belangen te verdedigen. De Rechtsbijstand Auto 

neemt het ereloon van uw advocaat en de expertisekosten op zich. 

Zo bent u altijd zeker van een bijstand op maat, zonder fi nanciële 

zorgen!
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Packs aangepast aan uw behoeften

Pack Motorhome+

U hebt een ongeluk op weg naar de zon? Dieven stelen uw 

motorhome die al volgeladen is voor uw vakantie?

U hoeft zich geen zorgen te maken. Met het Pack Motorhome+, een 

aanvulling op uw Omnium Auto, bent u altijd optimaal beschermd. 

Na een verzekerd schadegeval krijgt u onder meer tot 4.000 EUR 

vergoeding voor de schade aan toebehoren, zoals kleding, fi etsen … 

U geniet bovendien 18 maanden zonder waardevermindering en 

een dagelijkse vergoeding wanneer uw motorhome geïmmobiliseerd 

is.

Pack Auto+   

Na een ongeval is uw auto total loss? Dieven stelen uw auto, met 

uw laptop nog op de achterbank?

Met het Pack Auto+ bent u op elke beproeving voorbereid. Deze 

aanvulling op uw Omniumverzekering biedt u niet alleen absolute 

zekerheid, zij garandeert u ook 2 jaar zonder waardevermindering 

en bijzonder nuttige waarborgen. Zo ontvangt u tot 2.000 EUR voor 

schade aan uw vervoerde voorwerpen en aan de toebehoren van 

uw wagen.
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Motorverzekeringen

Uw motor is uw passie. Logisch dat u uw kostbare bezit zo goed 

mogelijk wilt beschermen. Ons globale aanbod is dan ook op uw 

maat gesneden! 

Het bevat niet alleen de verplichte verzekering Burgerlijke 

Aansprakelijkheid Moto, maar ook enkele exclusieve 

waarborgen waarmee u uw favoriete transportmiddel kunt 

verzekeren tegen alle risico’s. 

Uw motor wordt gestolen? Een hert steekt onverwachts de baan 

over? Het wegdek is nat en u slipt? 

Met de Top Voertuig Moto hebt u de keuze tussen een “kleine” 

Omnium (de Multirisk) of een volledige Omnium met twee formules 

in Stoffelijke Schade, uniek op de Belgische markt:

• een dekking van de schade na een ongeval met derden (voertuig 

of geïdentifi ceerde voetganger);

• een dekking van de schade aan de motor na eender welk ongeval, 

zelfs als er geen enkele  andere persoon bij betrokken was (slippen,  

botsing tegen een boom …). 

En de exclusieve waarborgen van het aanvullende Pack Moto+ 

garanderen u een absolute gemoedsrust.  Uw motor wordt 

gestolen of is na een ongeval volledig vernield? Tot 18 maanden na 

aankoop krijgt u 100 % van de totale aankoopwaarde terugbetaald. 

Na een val raakt u gewond en zijn uw helm en motorlaarzen 

beschadigd? U wordt tot 6.250 EUR vergoed voor uw medische 

kosten en tot 2.000 EUR voor beschadigingen aan uw motor-

uitrusting. En ook voor schade aan vervoerde voorwerpen en 

toebehoren ontvangt u tot 2.000 EUR extra.

“Na een ongeval wordt ook de schade 

aan mijn motoruitrusting vergoed. 

Dat is mooi meegenomen!”
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Dit document bevat algemene informatie over Familis. De juiste omvang van de waarborgen vindt u in het Familis Reglement en in de Algemene Voorwaarden van de 

verschillende producten.

8. Een betrouwbare 
verzekeraar aan uw 
zijde

Net als u stellen heel wat tevreden klanten hun vertrouwen in 
Familis, een exclusiviteit van AG Insurance voor het makelaars-
kanaal. AG Insurance verzekert meer dan 2,5 miljoen mensen 
via tussenkomst van professionele makelaars.

Onze maatschappij vergoedt elk jaar zo’n 200.000 klanten 
voor schade aan hun woning of door verkeersongevallen. In 
totaal gaat het om honderden miljoenen euro’s!

Jaar na jaar herbevestigt AG Insurance haar engagement in 
een nauwe en professionele samenwerking met uw makelaar. 
Want ook voor ons is uw makelaar onze kracht! Aarzel niet om 
hem te contacteren indien u meer informatie wenst.

AG Team, snelle en effi ciënte 
oplossingen bij tegenslag
Eén telefoontje en alles is geregeld!

Doe een beroep op het AG Team. Bij een schadegeval volstaat één 

enkel telefoontje. Deze ploeg specialisten bekommert zich 

onmiddellijk over uw dossier. Dag en nacht!

AG Team, dat is …
•  Eenvoud: één enkel telefoontje en het AG Team zorgt 

voor alles. Zij stellen een vervangwagen ter beschikking 
en betalen onmiddellijk de factuur van de erkende  
garage.

•  Snelheid: u krijgt onmiddellijk een afspraak met een expert in 

de dichtstbijzijnde garage voorgesteld.

•  Flexibiliteit: het AG Team stelt u een garage zo dichtbij 

mogelijk voor, maar u kunt vrij kiezen wie uw voertuig zal 

herstellen.

“Een ongeval per telefoon regelen, 

dat spaart tijd!”
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AG Insurance

Beheerssites

Noord
Berchemstadionstraat 70

B- 2600 Berchem

Tel. +32(0)3 218 31 11

Fax +32(0)3 218 31 50

Brussel, Brabant & Limburg
Nieuwbrug 17

B-1000 Brussel

Tel. +32(0)2 664 81 11

Fax +32(0)2 664 81 50

Sud
Boulevard Tirou 185

B-6000 Charleroi

Tel. +32(0)71 27 62 11

Fax +32(0)71 27 62 50

www.aginsurance.be

AG Insurance nv 
E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel 
RPR Brussel  –  BTW BE 0404.494.8490

Verantwoordelijke Uitgever : Anny Verstegen  

Uw makelaar doet meer voor u.
Uw makelaar is een specialist die alle domeinen van het verzekeren en beleggen kent. 

Hij heeft een ruime opleiding en ervaring en kent zijn vak als geen ander.

Uw makelaar is een zelfstandige die samenwerkt met verschillende maatschappijen.         

Hij kan vergelijken (prijs, kwaliteit, service) en voor elke situatie de oplossing aanreiken     

die het best bij u past.

Uw makelaar woont in uw buurt: u kent hem, hij kent u, vaak al jaren. 

Dat maakt het contact en de dialoog een stuk makkelijker.

AG Insurance werkt nauw samen met verzekeringsmakelaars en beschikt over het dichtste 

makelaarsnetwerk van het land. Er is er altijd één in uw buurt.


