
Rijhulpsystemen?
Lagere 
verzekeringspremie!

-10 %* in



U VERMINDERT  
DE RISICO’S…

WIJ VERLAGEN   
UW PREMIES!

AG Insurance moedigt u
aan te kiezen voor veiligheid.

Profiteer vandaag nog
van uw voordeel!

DAN, 
biedt AG Insurance u 10% korting op de premie 
voor uw autoverzekering.* 

En dat tijdens de hele duur van uw contract of tot de
volgende wijziging van voertuig!

Simuleer uw premies in enkele muisklikken!  

Surf naar ag.be/prijsautoverzekering.

De autoverzekering van AG Insurance is een contract met 
een duur van 1 jaar, dat stilzwijgend wordt verlengd voor 
dezelfde periode, behalve wanneer een van de partijen ten 
minste 3 maanden voor de vervaldag van de overeenkomst 
zich ertegen verzet.

*Dit aanbod onder voorwaarden geldt voor de verzekeringen van AG Insurance BA Auto, 
die de burgerlijke aansprakelijkheid auto dekt, en Top Omnium /Top Occasium, die de 
schade aan het voertuig dekken. De inhoud en de voorwaarden van dit aanbod en deze 
verzekeringen kunt u raadplegen bij uw makelaar of op www.aginsurance.be. 

Wagens worden steeds vaker uitgerust met 
rijhulpsystemen, standaard of als optie. 
Deze systemen zijn ontwikkeld om risico’s te 
verminderen en uw veiligheid achter het stuur 
te vergroten.

Heeft uw wagen minstens 2 van de volgende 
rijhulpsystemen?

Adaptive Cruise Control

Automatic Emergency Braking

Lane Support

Dode hoek

Attention Assist

eCall

Automatisch parkeren
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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 Meeussquare 35, te 1000 Brussel, tel. 02 547 58 71 - 
Fax: 02 547 59 75 - www.ombudsman.as).

Uw auto bij AG Insurance verzekeren?
Enkele troeven

Gratis hulp altijd inbegrepen
∫ 24u/24 hulp na ongeval of lekke band
∫ Overal in België en in het buitenland (landen 

gedekt door de groene kaart)
∫ In België krijgt u 24 uur een vervangwagen, ook als u in fout bent 

Efficiënte en snelle schadeopvolging bij onze erkende herstellers
∫ Gratis vervangwagen tijdens de herstelling
∫ Factuur door ons betaald, uiteraard als de schade verzekerd is
∫ En nog meer voordelen, ongeacht of u in recht of in fout bent

Voordelige Bonus-Malusschaal
∫ Eens u de laagste bonus-malusgraad (-2) bereikt hebt, behoudt 

u die levenslang*. Zelfs bij meerdere ongevallen in fout
∫ Geen aanpassing van uw premie bij ongeval in fout als 

u een bonus-malusgraad van -2, -1 of 0 hebt

Gratis bestuurdersverzekering
∫ Als u de laagste bonus-malusgraad (-2) behaald 

hebt, krijgt u een gratis bestuurdersverzekering
∫ Vergoeding bij lichamelijk letsel
∫ Voor elke bestuurder van uw wagen. Maar ook 

voor u, als u een andere wagen bestuurt 

Sneller een lagere prijs
∫ Ongevallen langer dan 5 jaar geleden tellen niet meer 

mee voor de berekening van uw Bonus-Malusgraad
∫ U krijgt snel de laagste Bonus-Malusgraad 

en de voordeligste premie

Er zijn logische uitzonderingen:
∫ Opzettelijk veroorzaakte schade
∫ Zware fout: rijden in staat van dronkenschap, of in 

een gelijkaardige toestand die het gevolg is van het 
gebruik van drugs, medicijnen of hallucinogenen. 

∫ Een schadegeval waarbij het rijtuig bestuurd wordt door 
een persoon die niet over een geldig rijbewijs beschikt

*Onder voorbehoud van enkele specifieke situaties zoals een schadegeval met vluchtmisdrijf of 
een schadegeval in fout met een bestuurder in staat van dronkenschap.


