
Pack Woning+

Een schadevergoeding 
zonder vrijstelling 

Pack Woning+ vergoedt u volledig zodra de door u geleden schade meer dan 1050 euro1 
bedraagt. Zonder vrijstelling! Bedraagt de schade minder? Dan wordt de contractuele vrijstelling 
van 245 euro2  toegepast.  
De contractuele vrijstelling is ook steeds van toepassing voor elektrische risico’s.

Elektrische en 
elektronische 
apparaten vergoed 
aan aankoopprijs

Hoewel de waarde van elektrische en elektronische apparaten snel vermindert, vergoedt  
Pack Woning+ hen op basis van hun aankoopwaarde en dat tot 3 jaar na aankoop voor PC’s en  
multimedia-apparatuur en tot 7 jaar na aankoop voor alle andere apparaten.

∫ Een schadevergoeding zonder vrijstelling 
∫ Elektrische en elektronische apparaten vergoed aan hun aankoopwaarde
∫ Uitkeringen in geval van hospitalisatie of overlijden
∫ Een hogere schadevergoeding bij diefstal
∫ Een uitstekende verhouding tussen prijs, kwaliteit en dienstverlening

De troeven van Pack Woning+

U wilt uw woning optimaal beschermen? Pack Woning+ is een bijzonder interessante 
uitbreiding op de Top Woning brandverzekering van AG Insurance  en biedt u een aantal 
bijkomende waarborgen, voor meer zekerheid.



Een 
schadevergoeding
in geval van 
hospitalisatie of 
overlijden

Jammer genoeg vallen er elk jaar bij woningbranden doden of zwaar verbrande slachtoffers 
te betreuren. 

In geval van hospitalisatie of overlijden van een gezinslid na een gedekt schadegeval of 
koolmonoxide-vergiftiging, keert Pack Woning+ een forfaitaire schadevergoeding uit.  

Een welkome financiële hulp als u weet hoe hoog de verzorging van brandwonden kan 
oplopen. 

Een hogere schade-  
vergoeding bij diefstal

De schadevergoeding die bij bepaalde gevallen van diefstal uitgekeerd wordt (bv. een diefstal 
met geweld, een diefstal van juwelen of van voorwerpen in bijgebouwen), is aanzienlijk hoger 
dan bij een standaardcontract.

Een uitstekende verhou-
ding tussen prijs, kwaliteit 
en dienstverlening

Bied uw woning een optimale bescherming voor een bijpremie van slechts 10 % van uw 
premie Top Woning (20 % indien enkel de inhoud van uw woning verzekerd is).
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Uw makelaar

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  –  Fax +32(0)2 664 81 50
Verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel   
Verantwoordelijke Uitgever: Johan Adriaen  

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, te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35. 
Tel. : 02/547 58 71 – Fax: 02/547 59 75 - www.ombudsman.as.

1 Afgerond geïndexeerd bedrag (1046,41 - ABEX 744 juli 2015)
2 Afgerond geïndexeerd bedrag (244,42 euro – index der consumptieprijzen juli 2015).

Saskia
kleine cms stempel


