
Top Familiale - B.A. Privéleven

∫ Een gezinsverzekering met zeer ruime waarborgen
∫ Ze verzekert niet alleen u en uw huisgenoten
∫ Extra hoge verzekerde bedragen 
∫ Speciale aandacht voor gezinnen met kinderen
∫ Slachtoffer van een medische fout? De waarborg Rechtsbijstand biedt een extra hoge tussenkomst 

om uw rechten te verdedigen

De “familiale” verzekering (soms ook de verzekering B.A. Privéleven genoemd) is niet verplicht, 
maar wel een absolute aanrader. Zij zal in uw plaats de schade vergoeden die u, uw kinderen, 
huisgenoten en huisdieren … in hun vrije tijd zouden veroorzaken aan anderen. Naast 
deze waarborg “Burgerlijke Aansprakelijkheid Gezin”, doet u er ook goed aan de waarborg 
“Rechtsbijstand” af te sluiten. Deze zal u – desnoods voor de rechtbank – bijstaan om zelf vergoed 
te worden indien u of uw huisgenoten in hun vrije tijd schade zouden lijden of zich 
moeten verdedigen voor strafbare feiten.

De troeven van de verzekering B.A. Privéleven Top Familiale

Een zeer ruime 
gezinsverzekering

De verzekering B.A. Privéleven Top Familiale is een eenvoudig en duidelijk contract dat uw 
verantwoordelijkheid verzekert in zowat alle denkbare situaties.
Bovendien geldt ze niet alleen voor iedereen die onder uw dak woont en uw huisdieren inbegrepen 
uw paarden (maximum 2). Zo vergoedt ze ook de schade aan anderen veroorzaakt door:
◊ uw kinderen die op kot verblijven of (tot één jaar na de verhuis) het huis verlaten;
◊ andere personen wanneer ze op uw kinderen of dieren komen passen;
◊ de kinderen of dieren van anderen waarop u zelf past;
◊ de schoonmaakster, tuinier, … wanneer ze bij u werken;
◊ uw vrienden die bij u blijven overnachten.

Een Familiale die zelfs
uw eigen schade kan
vergoeden …

Top Familiale is er niet alleen om anderen te vergoeden. In sommige gevallen wanneer u gekwetst 
bent kunt u er zelf aanspraak op maken, bijvoorbeeld:
◊ uw schoonmaakster stoot de trapladder om. Die valt op u, met als resultaat een gapende hoofdwonde;
◊ het zoontje van de buren blijft bij u overnachten. Tijdens een spel, raakt uw eigen zoon door 

diens fout gekwetst.
In gelijkaardige situaties vergoedt Top Familiale 100 % van de medische kosten die ten laste 
blijven van de verzekerden (na tussenkomst van het ziekenfonds). Er zijn maar weinig familiale 
verzekeringen die een dergelijke dekking bieden!
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Altijd en overal aan  
uw zijde

Als voetganger of fietser, op trein, tram of bus, bij u thuis, op vakantie, terwijl u sport, enz. Top 
Familiale verzekert al uw gezinsleden tegen de financiële gevolgen van grote en kleine schade die 
zij tijdens het privéleven aan anderen toebrengen, en dat, overal ter wereld!.

Extra hoge
vergoedingsplafonds

Zeer zware schadegevallen zijn gelukkig zeldzaam, maar als het u zou overkomen, wilt u er 
toch niet zelf voor bijpassen? Daarom voorziet de Top Familiale in zeer hoge en geïndexeerde 
vergoedingsplafonds. De stoffelijke schade die u aan anderen zou toebrengen is verzekerd tot 
meer dan 7 100 000 EUR**, lichamelijke schade (medische kosten, invaliditeit, enz …) tot 
24 500 000 EUR**. Kortom, zelfs bij het zwaarste schadegeval bent u zeker dat uw financiële 
situatie niet in gevaar komt. Enkel de vrijstelling van 245 EUR* blijft te uwen laste, behalve als u 
ook Pack Familiale+ van AG Insurance hebt afgesloten als aanvulling bij uw Top Familiale.

Zeer nuttige
waarborgen voor
gezinnen met 
kinderen

∫ Uw B.A. Privéleven Top Familiale beschermt u zelfs wanneer uw minderjarig kind een zware fout 
begaat of opzettelijk schade veroorzaakt aan anderen. Uw kind is jonger dan 16? Wij vergoeden 
het slachtoffer volledig (na aftrek van de vrijstelling). Uw kind is tussen 16 en 18? Wat er ook 
gebeurt, we vergoeden het slachtoffer. Als uw kind dan meerderjarig wordt, is ons verhaal tegen 
hem bovendien beperkt tot 12 500 EUR (ook al voorziet de reglementering in een veel hoger 
bedrag). AG Insurance stelt uw toekomst en die van uw kinderen veilig.
∫ De nachtmerrie van elke ouder: “mijn kind is spoorloos”. De waarborg Rechtsbijstand neemt 
tot 30 000 EUR de kosten ten laste om ontvoerde, verdwenen of weggelopen kinderen terug te 
vinden.

Een onmisbare optie:
Rechtsbijstand

Uw rechten verdedigen via een advocaat of de rechtbank kan een dure zaak worden. Daarom 
neemt de waarborg Rechtsbijstand de erelonen van uw advocaat, de gerechtskosten en de 
expertisekosten ten laste.
Als u het slachtoffer bent van de fout van iemand anders (in het kader van uw privéleven, behalve 
als er een contractuele band is) of van een medische fout, kan de gerechtelijke molen lang 
draaien en leiden tot torenhoge kosten. Daarom voorziet de verzekering Rechtsbijstand Privéleven 
van AG Insurance in een extra hoge maximumtussenkomst in de kosten: tot 90 000 EUR.
Zelfs wanneer u zelf voor een strafrechtbank moet verschijnen voor bv. een overtreding, laat de 
Rechtsbijstand u niet in de steek. Ze zal uw verdedigingskosten vergoeden.

Nog meer zekerheid
met Pack Familiale+

Voor een kleine bijpremie kunt u de waarborgen van uw verzekering B.A. Privéleven Top Familiale 
nog uitbreiden met de extra waarborgen van Pack Familiale+ van AG Insurance. Dankzij dit Pack 
zal u bijvoorbeeld niet zelf hoeven op te draaien voor het bedrag van de vrijstelling (245 EUR*) 
indien de schade hoger ligt dan dit bedrag.

Een exclusieve optie: 
Gezinsbijstand

Door de optionele waarborg Gezinsbijstand van AG Insurance te onderschrijven, geniet uw gezin, 
bovenop de gebruikelijke bijstandsdiensten in België en in het buitenland enkele unieke diensten: 
het sturen van een huishoudhulp of begeleiding van de kinderen naar school wanneer u ziek bent, 
psychologische bijstand na een car- of homejacking, ...
En als alles goed gaat, kunt u ook een beroep doen op de Gezinsbijstand om tickets te reserveren 
voor theatervoorstellingen, om toeristische info of juridische inlichtingen te bekomen ...

* Afgerond geïndexeerd bedrag (244,42 EUR aan de index der consumptieprijzen van juli 2015). 
** Bedragen geïndexeerd volgens de index der consumptieprijzen.
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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 makelaar.  
Op onze verzekeringscontracten is het Belgisch recht van toepassing. Voor al uw vragen en problemen kunt u in eerste instantie terecht bij uw makelaar. 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).

Uw makelaar

Saskia
kleine cms stempel


