
BA Max XL
Iedereen	optimaal	beschermd,	
wereldwijd!



BA Max in het kort

1. De BA Max wordt voor het leven aangeboden aan goede 
bestuurders

•	Met	een	contract	B.A.	Auto	aan	BM	-2	bij	AG	Insurance.

•	Automatisch	en	zonder	bijpremie.

2.	De	unieke	waarborgen	van	de	BA	Max,	synoniem	voor	een	snelle	
vergoeding van de kwetsuren van de bestuurder:

•	Tot	250.000	EUR.

•	Zelfs	bij	een	ongeval	in	fout	of	zonder	aansprakelijke	derde.

•	Met	welke	wagen	u	ook	rijdt.

•	Wie	ook	met	uw	wagen	rijdt.

Wilt u nog meer?

Houdt u ervan om op reis te gaan naar het buitenland? En wilt u uw gezin nog 
beter	beschermen?	Kies	dan	voor	de	BA	Max	XL,	een	uitbreiding	op	de	BA	Max,	
gereserveerd voor de goede bestuurders met BM	-2.



Wat houdt de BA Max XL in?

Met	de	BA	Max	XL	geniet	u	twee	bijzondere	én	noodzakelijke	dekkingen:

1. Elke passagier is wereldwijd bij een ongeval op dezelfde 
manier	gedekt	als	in	België	en	dit	tot	250.000	EUR	per	
persoon

Bent	u	bestuurder	van	een	wagen	(eigen	wagen,	huurwagen,	wagen	van	
derde) in het buitenland? Dan zijn alle passagiers gedekt volgens het 
Belgisch gemeen recht.

Belg en gezin gewond geraakt bij ongeval met motorhome in Turkije. 

Tijdens hun doortocht in Turkije raakte de gehuurde motorhome van Mark V. 
en zijn gezin van de weg door een klapband. Zowel de bestuurder als de 
passagiers moesten naar het ziekenhuis overgebracht worden voor verzorging.

Met	enkel	de	BA	Max	is	Mark	als	bestuurder	gedekt,	maar	zijn	gezin	zal	
volgens	de	buitenlandse	vergoedingsprincipes	vergoed	worden.	Dit	
betekent	hoogstwaarschijnlijk	een	lagere	vergoeding	én	een	langere	
wachttijd	dan	in	België.	
De	BA	Max	XL	vangt	dat	op:	zijn	gezin	valt	ook	onder	het	Belgisch	
gemeen	recht.	Wat	staat	voor:	sneller	én	ruimer	vergoed!

BA Max XL 

Reist	u	graag	naar	het	buitenland	met	de	wagen	of	verkiest	u	soms	verre	
bestemmingen en huurt u ter plekke een wagen? 
Dan	bent	u	als	goede	bestuurder	met	de	BA	Max	altijd	goed	verzekerd.	
Maar	wat	met	uw	partner,	kinderen,	vrienden,	…	die	meereizen	als	
passagier?	

Passagiers	vallen	bij	een	ongeval	meestal	onder	de	vergoedingsprincipes	van	
het	land	waarin	een	ongeval	gebeurt.	En	dit	kan	nadelig	zijn.	De	kans	is	
immers	reëel	dat	de	dekking	niet	zo	ruim	is	als	in	België	en	dat	men	vaak	
pas	vergoed	wordt	na	lange	procedures.

Behalve	met	de	BA	Max	XL!	De	BA Max XL	biedt	u	immers	de	zekerheid	
dat u en uw gezin	steeds	optimaal en snel vergoed zullen worden voor 
lichamelijke	letsels	als	gevolg	van	een	verkeersongeval	in het buitenland.	



Het hele gezin rijdt mee als passagier en de auto wordt bestuurd door 
een derde? Dan wordt iedereen gezien als passagier en bent u eveneens 
gedekt onder het Belgisch gemeen recht.

Tijdens een safaritocht in Afrika met het hele gezin verliest uw vriend die 
daar woont de controle over het stuur van de jeep. U breekt uw arm en uw 
zoon moet een nacht in het ziekenhuis blijven ter observatie.

Dankzij	de	BA	Max	XL	worden	zowel	u	als	uw	zoon	vergoed	volgens	de	
Belgische	vergoedingsprincipes	en	zult	u	dus	optimaal	en	snel	vergoed	
worden.

2.	Uw	partner	is	ook	gedekt	als	bestuurder

Is uw partner bestuurder van een voertuig van een derde in het 
buitenland? Dan wordt de BA Max uitgebreid tot hem/haar.

Tijdens een tripje door het zuiden van Italië neemt uw vrouw het stuur van 
de gehuurde wagen van u over. Maar ze ziet te laat dat de auto voor haar 
bruusk remt en rijdt achter op de wagen in. Uw vrouw en dochter hebben 
zware verwondingen en worden overgebracht naar het ziekenhuis. U bent 
slechts lichtgewond. 

Ook	al	hebt	u	de	BA	Max,	dan	nog	is	uw	vrouw	niet	gedekt	als	
bestuurster	van	een	voertuig	van	iemand	anders.	Met	de	BA	Max	XL	
kunt	u	wel	gerust	zijn,	zowel	u	als	uw	kinderen	worden	vergoed	volgens	
het	Belgische	vergoedingssysteem	voor	passagiers	én	uw	vrouw	wordt	
opgenomen	in	uw	BA	Max	en	is	dus	gedekt	als	bestuurder.	



Is de bestuurder verzekerd voor zijn lichamelijke letsels wanneer hij/zij een ongeval 
veroorzaakt? Op deze vraag wordt door veel Belgen foutief geantwoord:

•		 Bijna	1	op	2	Belgen	gaat	ervan	uit	gedekt	te	zijn	via	de	verplichte	B.A.	Auto.	
•		 En	maar	liefst	twee	derde	van	de	Belgische	bevolking	veronderstelt	als	bestuurder	

vergoed	te	zullen	worden	via	de	hospitalisatieverzekering!	

Geen	van	beide	veronderstellingen	is	echter	correct.	Een bestuurder is niet 
automatisch gedekt voor zijn lichamelijke letsels bij een ongeval. 

Behalve	bij	AG	Insurance!	Wij	zorgen	ervoor	dat	de	goede	bestuurder	gratis	én	voor	
het	leven	gedekt	is	met	de	BA	Max,	een	aanvulling	van	de	B.A.	Auto.	BA Max	komt	
tussen	bij	een	ongeval	en	vergoedt de bestuurder	voor	de	schade	die	voortkomt	uit	
zijn lichamelijke letsels.
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Uw	makelaar

Dit document bevat algemene informatie. De juiste omvang van de waarborgen vindt u in de Algemene 
voorwaarden beschikbaar bij mij en te raadplegen op www.aginsurance.be/broker.

Kies voor de BA Max XL!

U,	uw	partner	en	uw	passagiers	kunnen	rekenen	op	een	snelle	en	ruime	vergoeding	
van	de	lichamelijke	letsels	dankzij	de	BA	Max	XL:

•	 tot	250.000	EUR	per	persoon,
•	 voor	alle	passagiers,
•	 wereldwijd,
•	 met	eigen,	gehuurde	of	geleende	wagen,
•	 en	voor	de	partner	aan	het	stuur	van	een	gehuurde	wagen	in	het	buitenland.

Elke	goede	bestuurder	kan	voor	een	kleine	prijs	deze	uitzonderlijke	troeven										
van	de	BA	Max	XL	genieten.	

Interesse	of	wilt	u	graag	meer	informatie?	Kom	dan	zeker	langs!
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