
GEZINSUPPORTER VAN JOUW

Pack Familiale+

Vergoeding zonder 
vrijstelling

Wanneer u schade veroorzaakt aan anderen, verleent uw Top Familiale - BA Privéleven 
tussenkomst om de derde partij te vergoeden, maar bij materiële schade betaalt u altijd een 
vrijstelling.
Pack Familiale+ past het principe van de ‘Engelse vrijstelling’ toe: zodra de kost van de schade 
het bedrag van de vrijstelling overschrijdt, is ze niet meer van toepassing.

Dekking voor de 
voorwerpen die aan  
u zijn toevertrouwd

Als u schade veroorzaakt aan een voorwerp dat aan u is uitgeleend of dat u huurt, komt 
de klassieke verzekering Top Familiale - BA Privéleven in het algemeen niet tussen.
Pack Familiale+ vergoedt wel de materiële schade die u aan die voorwerpen veroorzaakt 
(gereedschap, fietsen, kampeermateriaal en zelfs plezierboten en vaartuigen die u huurt of 
leent voor maximaal 48 uur). Als u bijvoorbeeld een jetski huurt en daarmee de romp van een 
boot raakt, vergoedt uw Pack Familiale+ de herstelling van de jetski.  
Uw Top Familiale – BA Privéleven vergoedt de schade aan de boot.

∫ Vergoeding zonder vrijstelling 
∫ Vergoeding van de schade aan geleende of gehuurde voorwerpen en gebouwen 
∫ Verdubbeling van de tussenkomstbedragen in Rechtsbijstand Privéleven

Pack Familiale+ van AG Insurance is een optionele aanvulling bij de Top Familiale –  
BA Privéleven van AG Insurance die voorziet in een Engelse vrijstelling en die de 
toevertrouwde goederen dekt. 

De voordelen van Pack Familiale+



Dit publicitair document bevat algemene informatie over verzekeringsproducten van AG Insurance.  Wij nodigen u uit om kennis 
te nemen van het gestandaardiseerd informatiedocument over het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven.  
De juiste omvang van de waarborgen leest u in de contractvoorwaarden. De algemene voorwaarden vindt u op onze website  
www.aginsurance.be. Al deze (pre)contractuele informatie, een premieberekening en offerte, zijn 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 ingediend worden bij de Dienst Klachtenbeheer van AG Insurance 
(E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, tel. : 02 664 02 00, mail: customercomplaints@aginsurance.be).  Indien de voorgestelde 
oplossing geen voldoening schenkt, kunt u uw klacht ook indienen bij de Ombudsman van de Verzekeringen (de Meeûssquare 35,  
1000 Brussel, tel. : 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 -  http://www.ombudsman.as).

Dekking voor de 
onroerende goederen die  
u gebruikt of huurt

Bewoont u een huis of appartement op occasionele basis (max. 3 maanden) voor privé- 
of professionele doeleinden? Of gebruikt u een goed in het kader van uw privéleven 
(bijvoorbeeld een zaal om uw schilderijen die u in uw vrije tijd hebt gemaakt tentoon te 
stellen)? U bent verzekerd voor de schade die u veroorzaakt.

Maximale tussenkomst
verdubbeld in 
Rechtsbijstand

Als u de verzekering Rechtsbijstand Privéleven hebt afgesloten in het kader van uw Top 
Familiale - BA Privéleven, verdubbelt Pack Familiale+ de tussenkomstlimieten: 
∫ Tot 180 000 euro voor burgerrechtelijk verhaal in geval van lichamelijke of stoffelijke 

schade, maar ook voor de kosten van uw strafrechtelijke verdediging 
∫ Tot 60 000 euro voor de kosten van het opsporen van verdwenen kinderen

Pack Familiale+ dekt niet: 
∫ De zware fout (voor verzekerden > 18 jaar): dronkenschap of gelijkaardige toestand, daden van geweld, opzettelijk 

veroorzaakte schade
∫ Schade in verband met een verplichte verzekering
∫ Schade die niet het gevolg is van een activiteit in het kader van het privéleven
∫ Schade die voortvloeit uit graduele pollutie (op grond van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek)

Bovenstaande lijst is niet exhaustief.  
Pack Familiale+ is een overeenkomst die wordt gesloten voor een periode van 1 jaar en stilzwijgend wordt verlengd voor 
dezelfde periode, tenzij een van de partijen zich daartegen verzet ten minste 3 maanden voor het einde van het contract.
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Uw makelaar


