
Pack Diefstal+

100 % dekking en 
verdubbeling van de 
plafonds

∫ Wordt (bijna) uw hele huis leeggehaald door dieven? Met Pack Diefstal+ is de totale waarde van uw 
bezittingen gedekt en wordt u dus zelfs in het ergste geval optimaal vergoed. Ter vergelijking: de 
basiswaarborg Diefstal dekt 50 % van de inhoud.

∫ Bovendien worden de vergoedingslimieten per verzekerd risico uit het contract Top Woning verdubbeld, 
met uitzondering van de limiet voor waarden.

Een vergoeding zonder 
vrijstelling

∫ Hebt u voor meer dan 1140 euro1 schade? Dan wordt u vergoed zonder vrijstelling!
∫ Is het schadebedrag lager dan 1140 euro1 ? Dan passen we een vrijstelling van 262 euro2 toe. 
Bovendien wordt de vrijstelling van 262 euro2 ook niet toegepast als de schade die vrijstelling overstijgt én u 
vrijwillig een alarmsysteem geïnstalleerd heeft met C@AG-label3 en waarvoor een onderhoudscontract loopt.

Juwelen, elektrische en 
elektronische apparaten 
optimaal vergoed

∫ De waarde van elektrische en elektronische apparaten vermindert snel. Toch vergoedt Pack Diefstal+ u 
op basis van de aankoopwaarde. Tot 3 jaar na aankoop voor informatica- en multimediamateriaal, en 
zelfs tot 7 jaar na aankoop voor andere apparaten! Zo kunt u zonder zorgen een nieuw, soms zelfs beter, 
toestel kopen.

∫ En uw juwelen worden vergoed tegen nieuwwaarde. Want wat kostbaar is, verdient de beste bescherming.

Een belangrijke 
financiële ondersteuning 
bij medische of 
begrafeniskosten

Na een diefstal, agressie bij (poging tot) diefstal of homejacking springen wij bij in de medische kosten 
(hospitalisatie, consultaties, geneesmiddelen en paramedische prestaties). Loopt het toch slecht af? Ook 
begrafeniskosten worden gedekt. Dat alles tot 29 400 euro1 per schadegeval en tot 6400 euro1 per slachtoffer.

Psychologische bijstand Wanneer u het slachtoffer wordt van een diefstal, homejacking of agressie bij een (poging tot) diefstal, 
zindert dat vaak nog lange tijd na. Daarom organiseren en betalen wij voor u tot 5 consultaties bij een 
psycholoog. 

∫ 100 % dekking voor uw bezittingen en verdubbeling van de vergoedingsplafonds
∫ De gemoedsrust van een maximale vergoeding, zelfs als het alarmsysteem niet ingeschakeld was
∫ Geen vrijstelling voor grotere schades of als u een erkend alarmsysteem heeft
∫ Juwelen, elektrische en elektronische apparaten optimaal vergoed

U hebt de brandverzekering Top Woning van AG Insurance onderschreven, mét de waarborg 
Diefstal? Gun uzelf nog meer gemoedsrust met het aanvullende Pack Diefstal+. Dan geniet 
u immers interessante waarborguitbreidingen en extra dienstverlening, tegen een bijzonder 
voordelig tarief! Zo bent u uitstekend beschermd tegen de gevolgen van diefstal.

De troeven van Pack Diefstal+

1   Afgerond geïndexeerd bedrag (Abex 809, januari 2019)
2   Contractuele vrijstelling. Afgerond geïndexeerd bedrag (index consumptieprijzen december 2018)
³  C@AG is een kwaliteitslabel ontwikkeld door AG Insurance voor geconnecteerde alarm- en monitoringsystemen. Meer informatie over de voorwaarden van dit 

label en de door AG Insurance erkende producten is beschikbaar op www.aginsurance.be.
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Uw verzekeringstussenpersoon

En bovendien ... een uitstekende verhouding tussen prijs, kwaliteit en dienstverlening
U twijfelt of u Pack Diefstal+ zou onderschrijven? Voor de prijs moet u het in ieder geval niet laten! U kunt uzelf deze optimale 
bescherming gunnen voor een heel bescheiden, forfaitaire bijpremie:

Daarop kunt u nog kortingen genieten als u een alarmsysteem met C@AG3- of INCERT4-label heeft en/of als u juwelen en waarden 
laat uitsluiten. Uw tussenpersoon kan u daarover meer uitleg geven.

Gemoedsrust, zelfs als 
u uw alarm vergat in te 
schakelen

Met Pack Diefstal+ bent u zeker van een maximale schadevergoeding, zelfs wanneer u eens vergeetachtig 
geweest bent. Oók als op het moment van de inbraak uw alarmsysteem met C@AG3- of INCERT4-label en 
waarvoor een onderhoudscontract loopt, toevallig niet ingeschakeld was, houden we daarmee geen rekening 
voor de berekening van uw vergoeding! 

Psychologisch bijstand

Laat een (poging) tot diefstal bij u of uw gezin 
psychische sporen na? Contacteer ons, wij 
zorgen voor professionele ondersteuning.

02 664 79 19

Wat niet gedekt is door Pack Diefstal+
∫ Diefstal van of schade aan motorrijtuigen.
∫ Beschadigingen van het gebouw met een andere oorzaak dan door dieven.
∫ Diefstal van zaken in openlucht wanneer Pack Tuin of Pack Zwembad niet onderschreven zijn.
∫ Diefstal of schade door of met de medeplichtigheid van uzelf, uw bloedverwanten of uw partner.

De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden 
raadplegen op www.aginsurance.be. Die zijn ook gratis verkrijgbaar bij uw tussenpersoon.

Pack Diefstal+ is een aanvulling op de brandverzekering Top Woning. Het betreft een contract met een duur van 1 jaar, 
stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer een van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van 
de overeenkomst zich daartegen verzet.

U bent Bijpremie

Eigenaar 2,50 euro/maand

Huurder 1,50 euro/maand

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).

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
Belgische Verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel   
Verantwoordelijke Uitgever: Pieter Van Schuylenbergh  

4  INCERT is het kwaliteitslabel voor alarm- en monitoringsystemen, ontwikkeld door verschillende spelers in de sector van beveiliging en verzekering, 
ondersteund door Assuralia. Meer informatie over de voorwaarden van dit label en de erdoor erkende producten, is beschikbaar op www.incert.be.
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