
Uw autoverzekering

Hoe vindt u de 
dichtstbijzijnde 
hersteller? 

Via de zoekmotor op www.aginsurance.be vindt u steeds een hersteller in de buurt. Uw makelaar 
kan u uiteraard ook helpen. 

De 7 troeven van ons 
Netwerk van Erkende 
Herstellers

1. Kwaliteitsvolle herstelling, met 3 jaar garantie

U krijgt 3 jaar garantie op de herstelling van uw wagen en op de onderdelen. Bovendien worden 
enkel herstellers die in het bezit zijn van een door de autosector erkend kwaliteitscertificaat 
toegelaten tot het Netwerk van Erkende Herstellers. U kunt uw wagen dus zorgeloos aan hen 
toevertrouwen! 

2. Snelle en efficiënte dienstverlening

De erkende hersteller zal u zelf telefonisch contacteren de eerstvolgende werkdag na de 
schadeaangifte.  Hij zal u enkele vragen stellen om een inschatting te maken van de omvang van 
de schade. Op basis daarvan stelt hij u een datum voor waarop u uw wagen kunt binnenbrengen. 

3. Gratis vervangwagen

Of u nu in recht bent of in fout, uw mobiliteit blijft gewaarborgd. U krijgt gratis een vervangwagen 
ter beschikking tijdens de herstelperiode. Als uw wagen niet meer kan rijden, krijgt u meteen een 
vervangwagen, tot uw wagen hersteld is. 

Dat is een belangrijk verschil met veel andere autoverzekeringen, waarbij u enkel een 
vervangwagen krijgt tijdens de herstelperiode en als u in recht bent of omnium verzekerd. 

In geval van totaalverlies krijgt u gedurende maximaal zes dagen een vervangwagen. De dag na 
het bekendmaken van het totaalverlies, moet u de vervangwagen inleveren.

Schade aan uw wagen? 
Kies dan voor het Netwerk van Erkende Herstellers!

Kiest u voor AG Insurance? Dan kiest u voor kwaliteit en een uitstekende dienstverlening! Daarom hebben we ervoor gezorgd 
dat u bij schade aan uw wagen kunt rekenen op een snelle en efficiënte herstelling via ons Netwerk van Erkende Herstellers. 

De herstellers die deel uitmaken van het netwerk staan garant voor een snelle en kwaliteitsvolle dienstverlening. Bovendien 
geniet u bij hen nog een aantal belangrijke voordelen* …
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Uw makelaar

4. AG Insurance regelt de factuur rechtstreeks met de hersteller

Is de schade aan uw wagen verzekerd door de omniumwaarborgen of omdat u in recht bent? 
Dan betaalt AG Insurance de rekening rechtstreeks aan de hersteller. U hoeft zelf geen geld voor 
te schieten, enkel de eventuele vrijstelling en terugvorderbare btw worden u aangerekend. 

5. Uw wagen wordt piekfijn afgeleverd

De erkende hersteller levert uw wagen van binnen en van buiten gepoetst af. Bovendien voert hij 
ook een veiligheidscontrole uit: 
• controleren van de bandenspanning, 
• controleren van de verlichting, 
• bijvullen van de ruitensproeiervloeistof. 
Zo kunt u weer zonder zorgen de baan op.

6. Voordelen gelden ook bij ongeval in fout 

Alle voordelen van het Netwerk van Erkende Herstellers, behalve de rechtstreekse regeling van 
de factuur, zijn ook van toepassing als u een ongeval in fout hebt veroorzaakt. Zelfs als u niet 
omnium verzekerd bent, maar enkel voor de burgerlijke aansprakelijkheid, met BA Auto! 

7. De laagst mogelijke vrijstelling (voor personenwagens, nieuwe contracten vanaf 
23/1/2016)

Vanaf 23/1/2016 geldt voor nieuwe contracten of bij wijziging van voertuig een nieuw 
systeem van vrijstellingen voor de waarborg Stoffelijke Schade in Omnium. U geniet dan de 
laagst mogelijke vrijstelling als u uw voertuig laat herstellen binnen het Netwerk van Erkende 
Herstellers. Voor herstellingen buiten het netwerk, ligt de vrijstelling 250 EUR hoger. 

En als de schade 
aan uw wagen niet 
verzekerd is?

U rijdt tegen een paaltje en u bent niet verzekerd voor de schade die u zelf veroorzaakt aan  
uw voertuig ...  Als u de herstelling laat uitvoeren in het Netwerk van Erkende Herstellers,  
geniet u niet alleen bovenstaande voordelen, maar kunt u ook beroep doen op een expert van  
AG Insurance om het bestek na te kijken en zijn advies te krijgen. 

*Voor deze dienst gelden voorwaarden die u kunt terugvinden op onze website www.aginsurance.be of bij uw 
verzekeringstussenpersoon.

Dit publicitair document bevat algemene informatie over verzekeringsproducten van AG Insurance. Voor deze 
verzekeringsproducten gelden uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden gesteld aan het verzekerd risico. De juiste omvang 
en looptijd ervan 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 ingediend worden bij de Dienst Klachtenbeheer 
van AG Insurance (fax 02 664 76 64, mail customercomplaints@aginsurance.be). Indien de voorgestelde oplossing geen 
voldoening schenkt, kunt u uw klacht ook indienen bij de Ombudsdienst Verzekeringen (de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel, 
tel. 02 547 58 71 – Fax 02 547 59 75 - www.ombudsman.as).
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