
•	 Een	vergoeding	voor	schade	door	het	laden	en	lossen	
•	 Schade	door	vervoerde	koopwaar	terugbetaald
•	 Een	dekking	voor	schade	door	kiepen	en	kantelen	van	uw	vrachtwagen
•	 Een	verzekering	tegen	schade	door	schaarstand
•	 De	persoonlijke	zaken	van	de	bestuurder	verzekerd	
•	 Een	uitstekende	verhouding	tussen	prijs,	kwaliteit	en	dienstverlening

Het Pack Vrachtwagen+ is de ideale aanvulling op uw verzekering Stoffelijke Schade. 
Wie zoekt naar een optimale bescherming van zijn vrachtwagen, vindt in het Pack 
Vrachtwagen+ een aantal bijkomende waarborgen die uniek zijn in België.

De	troeven	van	het	Pack	Vrachtwagen+

Pack Vrachtwagen+

Vergoeding van schade 
bij laden en lossen

Bij het laden scheurt een heftruck het doek van de vrachtwagen? De koopwaar raakt uit evenwicht en be-
schadigt de achterdeuren? Geen	paniek:	de	schade	is	gedekt.	Als	uw	vrachtwagen	en/of	aanhangwagen	
schade	oplopen	door	het	laden	en	lossen,	wordt	die	vergoed.	

Schade veroorzaakt 
door vervoerde koop-
waar verzekerd

De chauffeur moet bruusk remmen zodat slecht vastgemaakte koopwaar aan het glijden gaat en tegen 
de kabine botst? Indien	uw	voertuig	en/of	aanhangwagen	tijdens	het	vervoer	schade	oplopen	door	
vervoerde	goederen,	wordt	de	schade	terugbetaald.

Een dekking voor 
schade door kiepen

Bij het kiepen blijft door de vochtigheid een hoeveelheid zand kleven aan de kiepkar. Het hydraulische sys-
teem raakt overbelast en plooit? Gelukkig	krijgt	u	een	vergoeding	als	de	structuur	van	uw	vrachtwagen	
rechtstreeks	schade	oploopt	door	en	tijdens	het	kiepen	van	het	voertuig.

Tussenkomst bij 
schade door kantelen

Bij het laden veroorzaakt uw koopwaar een onevenwicht, een van de steunpunten zakt weg en de vracht-
wagen kantelt? De arm van de kraan gemonteerd op het chassis van de vrachtwagen raakt uit evenwicht en 
brengt de vrachtwagen uit balans? Dankzij	het	Pack	Vrachtwagen	wordt	de	schade	vergoed.
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Uw	makelaar	doet	meer	voor	u.
Uw	makelaar	is	een	specialist	die	alle	domeinen	van	het	verzekeren	en	beleggen	kent.	
Hij	heeft	een	ruime	opleiding	en	ervaring	en	kent	zijn	vak	als	geen	ander.
Uw	makelaar	is	een	zelfstandige	die	samenwerkt	met	verschillende	maatschappijen.									
Hij	kan	vergelijken	(prijs,	kwaliteit,	service)	en	voor	elke	situatie	de	oplossing	aanreiken					
die	het	best	bij	u	past.
Uw	makelaar	woont in uw buurt:	u	kent	hem,	hij	kent	u,	vaak	al	jaren.	
Dat	maakt	het	contact	en	de	dialoog	een	stuk	makkelijker.

AG	Insurance	werkt	nauw	samen	met	verzekeringsmakelaars	en	beschikt	over	het	dichtste	
makelaarsnetwerk	van	het	land.	Er	is	er	altijd	één	in	uw	buurt.

Dit	document	bevat	algemene	informatie	over	dit	verzekeringsproduct.	De	juiste	omvang	van	de	waarborgen	vindt	u	in	de	algemene	voorwaarden	van	het	Pack	Vrachtwagen+.
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Een dekking van 
schade door schaar-
stand van voertuig en 
aanhangwagen

De chauffeur voert een verkeerd manoeuvre uit, waardoor het voertuig in schaarstand komt? Door een te 
kort manoeuvre komen de trekker en oplegger in schaarstand, waardoor ze beiden beschadigd raken of de 
trekstang (de verbinding tussen trekker en oplegger) beschadigen? U	bent	verzekerd!

Uw persoonlijke bezit-
tingen verzekerd

U	bent	verzekerd	in	Omnium?	Dan	vergoedt	de	Omnium	bij	een	ongeval	wel	de	schade	aan	uw	voer-
tuig,	maar	niet	de	persoonlijke	bezittingen	van	de	chauffeur	(laptop,	gsm,	…)	Het	Pack	Vrachtwagen+	
doet	dat	wanneer	er	tussenkomst	is	in	de	waarborg	Stoffelijke	Schade,	tot	2.000	EUR.

Een uitstekende 
verhouding tussen 
prijs, kwaliteit en 
dienstverlening

Profiteer	van	dit	uitzonderlijke	aanbod.	Voor	een	bijpremie	van	10	%	op	de	premie	Stoffelijke	Schade,	
geniet	u	van	deze	optimale	bescherming.

Uw belangrijkste troef blijft natuurlijk uw makelaar. Als onafhankelijk specialist is hij het best geplaatst om u deskundig advies en een 
oplossing op uw maat te bieden. Ook in geval van schade, is hij uw bevoorrechte raadsman.


