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Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel

TOP OCCASIUM
Kies de beste omnium voor  
uw tweedehandswagen!



Met Top Occasium kiest u voor  
de beste bescherming voor uw 
tweedehandswagen

Uw verplichte verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid 

Auto zorgt ervoor dat alle schade die u veroorzaakt aan 

anderen gedekt is. Maar wat met de schade aan uw 

wagen? Ook als eigenaar van een tweedehandswagen1 wilt 

u graag een complete bescherming voor uw voertuig. Met 

Top Occasium van AG Insurance kunt u rekenen op een 

echte omniumverzekering, zowel bij gedeeltelijke schade 

als bij totaalverlies, aan een voordelige premie!

1 Top Occasium richt zich tot de eigenaars van een wagen die minder dan 6 jaar oud  is 

(vanaf de eerste inverkeerstelling) en waarvan de aankoopprijs meer dan 5000 EUR  

(btw incl.) bedraagt.



Top Occasium, de omnium op maat 
voor uw tweedehandsvoertuig

Top Occasium biedt u twee waarborgen die, gecombineerd, 
een volwaardige omnium voor uw tweedehandswagen 
vormen.

Multirisk 
De waarborg Multirisk of ‘Kleine Omnium’ vergoedt u in geval 
van brand, glasbreuk, inbraak, schade door storm, hagel of 
overstroming, aanrijding met een dier of diefstal van het 
voertuig. In het laatste geval krijgt u tot 20 dagen lang een 
vervangvoertuig ter beschikking. Als uw voertuig dan nog niet 
teruggevonden is, wordt u vergoed. Bij schade kunt u 
bovendien altijd zelf uw hersteller kiezen.

 

Stoffelijke Schade 

Voor een absolute dekking van alle schade aan uw voertuig, 

wie ook deze schade veroorzaakt, kunt u de waarborg 

Stoffelijke Schade toevoegen aan uw Multirisk. 

Ook hier hebt u altijd de vrije keuze van hersteller.





Een Actieve Vrijstelling …

De Actieve Vrijstelling in Top Occasium wordt grotendeels 

bepaald door het schadebedrag: hoe lager de kosten voor de 

herstelling van uw wagen, hoe lager de vrijstelling. Hebt u een 

ongeval met uw wagen? Dan neemt u zelf een vast bedrag 

van 500 EUR ten laste en een bedrag gelijk aan 15 % van het 

schadebedrag. De vrijstelling bedraagt echter nooit meer dan 

1500 EUR.

Deze Actieve Vrijstelling geldt zowel voor de waarborg 

Multirisk als voor de waarborg Stoffelijke Schade. Behalve bij 

glasbreuk waar u slechts 50 EUR vrijstelling betaalt.

∫ Na een ongeval met uw wagen bedraagt de factuur voor 

de herstellingen 2000 EUR. De vrijstelling bedraagt in dat 

geval een vast bedrag van 500 EUR + 300 EUR (15 % van 

2000 EUR) = 800 EUR.

∫ Bij een ongeval waarbij de schade aan uw wagen op 

8000 EUR wordt bepaald, wordt de vrijstelling als volgt 

berekend: een vast bedrag van 500 EUR + 1200 EUR  

(15 % van 8000 EUR) = 1700 EUR. 

Dankzij de Actieve Vrijstelling, wordt uw tussenkomst 

echter begrensd tot 1500 EUR.



… en een optimale vergoeding!

Bij een ongeval biedt Top Occasium u een optimale 

vergoeding voor de schade aan uw wagen, zowel bij 

gedeeltelijke schade als bij totaalverlies. 

U bent gratis gedekt voor:
∫ de belasting op inverkeerstelling;

∫ het antidiefstalsysteem, de kosten van de  
installatie inbegrepen;

∫ de opties en toebehoren die geïnstalleerd zijn na 
de aankoop van uw wagen, tot 5 % van de 
aankoopprijs.

Totaalverlies of diefstal van uw wagen

De vergoeding wordt berekend op basis van het 

bedrag (btw incl.) dat vermeld is op de 

aankoopfactuur van uw voertuig.

In het algemeen vermindert de waarde van  

tweedehandswagens jaarlijks gemiddeld met 12 %. 

Met Top Occasium bedraagt de afschrijving op de  

aankoopprijs van uw voertuig dus 1 % per maand 

vanaf de datum vermeld op de aankoopfactuur.  

U bent dus steeds zeker van een optimale 

vergoeding in geval van diefstal of totaal verlies van 

uw wagen!
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Pack Occasium+

Pack Occasium+ is de ideale aanvulling op uw Top Occasium 

voor een optimale bescherming van uw tweedehandswagen. 

Het is voorbehouden aan de beste bestuurders en biedt u 

bijkomende waarborgen die uniek zijn op de markt!

∫   Tot 12 maanden na de aankoop van uw wagen krijgt u bij 

totaalverlies altijd 100 % van de factuurwaarde. Daarna 

bedraagt de afschrijving slechts 1 % per maand.

∫  Als uw wagen beschadigd wordt als gevolg van een gedekt 

schadegeval, krijgt u een vergoeding die tot 2000 EUR kan 

oplopen voor de schade aan:

•	 alle	toebehoren	die	niet	in	de	cataloguswaarde	inbegrepen	

zijn, zoals de fietsdrager, dakkoffer, aanhangwagen, 

belettering, …

•	 de	voorwerpen	die	u	vervoerde	zoals	het	kinderzitje,	uw	

laptop, fietsen, …

  Bij diefstal van uw wagen zijn toebehoren en vervoerde 

voorwerpen eveneens gedekt.

∫  Een rode kaart op de technische keuring? Tijdens de duur 

van de herstelling krijgt u een vervangwagen, en dit tot   

7 dagen!

∫  Bij diefstal of totaalverlies van uw wagen betaalt AG Insurance 

uw winterbanden en hun velgen terug tot 4 jaar. Zelfs als ze 

niet op uw wagen gemonteerd waren en tot 1000 EUR!

∫  Als u een monospace bezit en hij wordt gestolen, dan krijgt u 

een vervangwagen van dezelfde categorie.
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Een echte omnium voor uw tweedehandsvoertuig

Een optimale vergoeding bij schade 

Pack Occasium+: 12 maanden zonder

afschrijving en unieke bijkomende waarborgen

Altijd vrije keuze van hersteller

AG Team, snelle en efficiënte oplossingen bij schade

Meer weten? Contacteer mij snel voor een antwoord op 

al uw vragen en een oplossing op maat!

Uw makelaar

Dit document bevat algemene informatie. Top Occasium is een aanvulling op de 
verzekering B.A. Auto van AG Insurance. Pack Occasium+ is een aanvulling op Top 
Occasium. De inhoud en de voorwaarden van deze aanvullende waarborgen kunt u 
raadplegen bij uw makelaar of op www.aginsurance.be/broker.

AG Insurance nv  –  RPR Brussel  –  BTW BE 0404.494.849  –  www.aginsurance.be/broker
E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel  –  Tel. +32(0)2 664 81 11  –  Fax +32(0)2 664 81 50
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