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Pack 
Veiligheid

• Uw extra kosten na een diefstal zijn optimaal gedekt. 
• Uw gestolen bezittingen worden vergoed zonder limiet per voorwerp.
• De maximale tussenkomst voor uw gestolen juwelen wordt verhoogd.
• U kunt rekenen op psychologische bijstand na een diefstal of een ernstig schadegeval aan uw woning.
• U geniet een volledige tussenkomst, zelfs als uw alarmsysteem uitzonderlijk niet ingeschakeld was.

U hebt thuis een alarmsysteem verbonden met een bewakingscentrale?  
Als voorzichtige huiseigenaar of huurder verdient u een extra beloning. Met het Pack Veiligheid, als aanvulling 
op uw Top Woning diefstalverzekering, geniet u exclusieve waarborgen voor een optimale bescherming van  
uw bezittingen. 

Uw indirecte verliezen  
optimaal gedekt
 

Uw laptop werd gestolen en na de aangifte bij de politie moet u ook nog naar de winkel om 
een nieuwe uit te kiezen waardoor u extra tijd en geld verliest?

Om de ongemakken die u dan te lijden hebt te dekken, wordt uw vergoeding voor de gestolen  
voorwerpen verhoogd met 10 %, met een maximum van 929 EUR*.

Uw bezittingen 
vergoed op basis van 
hun totale waarde

U woont net in uw nieuwe huis en hebt nog niet veel waardevolle bezittingen behalve een 
antiek erfstuk dat twee weken later gestolen wordt? 

Met het Pack Veiligheid wordt de tussenkomstlimiet per voorwerp van 10 % van het 
verzekerd kapitaal niet toegepast. U krijgt uw erfstuk dus terugbetaald tot het maximale 
plafond van uw diefstalverzekering!

Een verhoogd plafond 
voor het geheel van 
uw juwelen

Dieven breken in uw woning in en gaan ervandoor met uw gouden juwelen? 

Uw juwelen zijn standaard verzekerd voor een bedrag dat maximum 10 % van het totaal 
verzekerd kapitaal voor de inhoud bedraagt. Met het Pack Veiligheid geniet u een verhoging 
van dit plafond met 10 %. Zo kunt u echt op beide oren slapen.



Dit document bevat algemene informatie. Pack Veiligheid is een aanvulling op de verzekering Top Woning van AG Insurance.  
Neem contact op met mij of surf naar www.aginsurance.be om de inhoud en de voorwaarden van deze waarborg te raadplegen.

Uw makelaar

Psychologische 
bijstand

Een confrontatie met gewapende homejackers, een brand of een overstroming die uw kelder blank 
zet, vernielingen door vandalen in uw nieuwe woning, … dit kunnen allemaal traumatiserende 
gebeurtenissen zijn.

Na een overval of diefstal, of bij een ernstig schadegeval aan uw woning geniet u gepaste bijstand.  
Tot 5 gratis sessies bij een psycholoog (aangeduid door onze geneesheer-adviseur).

Een volledige  
vergoeding, zelfs als  
uw alarm uitzonderlijk  
niet ingeschakeld 
was

Uw kuisvrouw vergeet het alarm in te schakelen als ze vertrekt? Uw kind gaat een kwartiertje 
naar de buren maar vergeet het alarm en komt pas drie uur later thuis? En u wordt net dan het 
slachtoffer van een inbraak?

Zelfs als het alarmsysteem uitzonderlijk niet ingeschakeld is, kunt u op ons rekenen. U kunt héél  
eenvoudig aantonen dat het systeem op regelmatige en correcte wijze gebruikt wordt dankzij de  
verslagen van uw bewakingscentrale!

Om de exclusieve waarborgen van het Pack Veiligheid te genieten, moet uw alarmsysteem erkend  
zijn door INCERT:

- Een kwaliteitsmerk voor de producten en diensten met betrekking tot elektronische beveiliging  
 tegen inbraak.  
- Enkel de producten en de beveiligingsondernemingen die naar behoren gecertificeerd zijn, mogen  
 dit merk gebruiken.
- Bij de installatie van uw alarmsysteem ontvangt u een conformiteitsattest. U vindt een lijst  
 van de INCERT gecertificeerde beveiligingsondernemingen op www.incert.be. 

Uw belangrijkste troef blijft natuurlijk uw makelaar. Als onafhankelijk specialist is hij het best geplaatst om 
u deskundig advies en een oplossing op uw maat te bieden. Ook in geval van schade, is hij uw bevoorrechte 
raadsman.
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