
Top Familiale

De 6 facetten van de Top Familiale 
van AG Insurance

GEZINSUPPORTER VAN JOUW



 Ruimer op het vlak van 
verplaatsingen & 
vervoersmiddelen

Alle verplaatsingen, zowel privé als 
professioneel.

Welke vervoersmiddelen?

 ¬ Alle niet-gemotoriseerde voertuigen 
(fiets, step, skateboard, ...);

 ¬ De hieronder vermelde 
gemotoriseerde voertuigen:

 – Motorrijtuigen die niet onderworpen 
zijn aan de verplichte verzekering 
(snelheid van max. 25 km/u - uitslui-
ting van bromfietsen van klasse A);

 – Elektrische rolstoelen: zonder 
snelheidsbeperking;

 – Elektrische fietsen: maximale 
snelheid van 25 km/u;

 – Fietsen met ondersteuning (bij 
het starten, trappen, ...): zonder 
snelheidsbeperking;

 – Gemotoriseerde voortbewegings-
toestellen (monowheels, elektri-
sche steps, …): maximale snelheid 
van 45 km/u, met uitzondering van 
bromfietsen klassen A en B;

 ¬ Zeilboten van meer dan 300 kg en 
zeevaartuigen van meer dan 8 kW 
van derden die sporadisch gebruikt 
worden (max. 48 uur).

Wereldwijde 
dekking
Hoge kapitalen1:

 ¬ Lichamelijke schade:  
26.607.948,55 EUR

 ¬ Materiële schade: 
7.663.089,27 EUR 
(vrijstelling van 263,85 EUR)

1 Op basis van de index  
van december 2019

Brede definitie van de 
hoofdverzekerden

Worden als hoofdverzekerde beschouwd:

 ¬ De verzekeringsnemer;

 ¬ Alle personen die met hem/haar 
samenwonen (leefgemeenschap), 
zelfs als er geen familieband is.

Zelfs als ze tijdelijk ergens anders 
verblijven:

 ¬ Geen tijdslimiet (plaatsing in een 
rust- of verzorgingstehuis kan 
definitief zijn);

 ¬ Wat de reden ook is: studies, vrije tijd 
(wereldreis), gezondheid, werk.

Behoud van de dekking:

 ¬ Gedurende 60 dagen te rekenen vanaf 
de verhuis bij een verhuis naar het 
buitenland;

 ¬ Gedurende 12 maanden in 
geval van definitief vertrek uit 
de hoofdverblijfplaats van de 
verzekeringsnemer.

 Breedste dekking van 
dieren

 ¬ Alle dieren zijn gedekt, behalve degene 
die uitgesloten zijn op grond van de 
bijlagen I, II en III van het Verdrag van 
Washington;

 ¬ Tot 2 rijpaarden. Als het er meer 
zijn, moet dat vermeld worden in de 
bijzondere voorwaarden (+ bijpremie).



 Uitgebreide dekking van onroerend goed & tijdelijke verblijven

Onroerende goederen en inhoud:

 ¬ Gebouwen (+ woonwagens, bewoonbare 
chalets) en inhoud voor persoonlijk gebruik;

 ¬ Huisliften, apparatuur aangepast voor 
mensen met een beperkte mobiliteit;

 ¬ Terreinen zonder oppervlaktebeperking.

Tijdelijke verblijven:

 ¬ Vakantieverblijf + tenten, woonwagens, 
bewoonbare chalets, stacaravans, 

uitzonderlijke accommodatie (yurts, 
boomhutten, woonboten aan de kade, ...);

 ¬ Zalen voor privéfeesten + garages, 
tenten, feesttenten, woonboten aan de 
kade + gehuurde motorrijtuigen gebruikt 
voor feesten (bus, tram, limousine, ...);

 ¬ Hotelkamer in geval van privé- 
of professioneel verblijf;

 ¬ Ziekenhuiskamer of kamer in een rust- 
of verzorgingstehuis.

 Talrijke waarborgen  
op vlak van sport- en 
vrijetijdsactiviteiten

 ¬ Gebruik van drones tot 150 kg;

 ¬ Diensten (zelfs tegen betaling) 
verleend door de verzekerde kinderen;

 ¬ Activiteiten uitgevoerd in het 
kader van culturele, sportieve of 
jeugdbewegingen;

 ¬ Activiteiten als vrijwilliger;

 ¬ Activiteiten als organisator van een 
privé-evenement;

 ¬ Gemotoriseerde werktuigen op 
privéterrein of in de onmiddellijke 
omgeving ervan (bv. zitmaaier);

 ¬ Deelname aan een jachtpartij als 
tracker/drijver - uitsluiting van schade 
veroorzaakt door vuurwapens of 
andere wapens.

En nog heel wat 
optionele 
waarborgen, 
waaronder ...

 Dekking van 
verenigingswerk en 
deeleconomie

Veronderstelling: de inkomsten uit de 
activiteit worden beschouwd als privéle-
ven als ze voldoen aan de voorwaarden 
van de wet van 18 juli 2018 en in het 
bijzonder: 

 ¬ Aangifte in de onlinedienst 
‘Bijkomende activiteiten’;

 ¬ Gebruik van een erkend elektronisch 
platform;

 ¬ Het inkomen mag niet hoger zijn dan 
de wettelijk vastgelegde bedragen.
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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, te 1000 Brussel, tel. : 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 - www.ombudsman.as).

Rechtsbijstand
 ¬ Tussenkomst voor:

 – strafrechtelijke verdediging voor 
overtredingen en onopzettelijke 
slagen & verwondingen;

 – verhaal van schade op buitencontrac-
tuele basis (o.a.1382 ev. BW, 544 BW, 
29bis WAM);

 – verhaal van schade bij een 
medische fout;

 – contractueel geschil met een door 
de overheid erkend of georganiseerd 
platform in het kader van de 
deeleconomie;

 – contractueel geschil met de  
BA-verzekeraar Privéleven;

 – vergoeding ‘insolventie van derden’ 
tot 15.000 euro ook bij agressie 

en/of diefstal als de 
dader geïdentificeerd 
en insolvabel is;

 – opzoekingskosten voor verdwenen 
kinderen tot 30.000 euro;

 – voorschot op de vrijstelling BA 
verschuldigd door de aansprakelijke;

 – voorschot tot 20.000 euro op de 
schadevergoeding verschuldigd door 
de aansprakelijke;

 – borgtocht tot 45.000 euro.

 ¬ Vrije keuze advocaat als minnelijke 
regeling door Providis niet mogelijk blijkt;

 ¬ Tenlasteneming van kosten & erelonen 
tot 90.000 euro (max. 2.500 euro bij een 
contractueel geschil met een platform in 
het kader van de deeleconomie).

Pack Familiale+
 ¬ Engelse vrijstelling.

 ¬ Schade veroorzaakt aan toevertrouwde 
gebouwen:

 – Onroerend goed dat af en toe voor 
privé- of beroepsdoeleinden wordt 
bewoond of dat wordt gebruikt in 
het kader van het privéleven (max. 
3 opeenvolgende maanden);

 – Goed dat niet of onvoldoende 
verzekerd is door de derde.

 ¬ Schade veroorzaakt aan toevertrouwde 
voorwerpen:

 – Roerende goederen van derden;
 – Dekking voor schade aan boten > 
300 kg of zeevaartuigen > 8 kW (max 
50.000 euro) bij sporadisch gebruik 
(max. 48 uur) als bevoegd bestuurder;

 ¬ Tussenkomst bij schade door de  
door u uitgeleende goederen.

 ¬ Uitbreidingen van de waarborg 
Rechtsbijstand: 

 – Verdubbeling van plafonds;
 – Verhaal voor schade toegebracht 
door een derde aan goederen die 
hem werden toevertrouwd. 


