
  

• Gedurende 18 maanden 100 % van de waarde van uw motor vergoed bij totaal   
 verlies 
• Een schadeloosstelling tot 2.000 EUR voor toebehoren en vervoerde voorwerpen  
 bij diefstal of stoffelijke schade 
• Een vergoeding tot 2.000 EUR voor uw uitrusting
• Een dekking zonder vrijstelling voor lichten en achteruitkijkspiegels 
• Een tussenkomst voor uw lichamelijke letsels tot 6.250 EUR

Het Pack Moto+ is met zijn unieke waarborgen de ideale aanvulling op uw         
Multirisk- of Omniumverzekering Moto. Zo bent u zeker dat u en uw motor opti-
maal beschermd zijn! 

De troeven van het Pack Moto+

Pack Moto+

18 maanden zonder 
waardevermindering

Uw motor is na een aanrijding volledig vernield?
Tot 18 maanden na de aankoop van uw motor, krijgt u bij totaal verlies of diefstal de volledige 
catalogus-waarde terugbetaald! Daarna vermindert de waarde met slechts 1 % per maand 
tot de 60ste maand.

Tot 2.000 EUR 
extra vergoeding

Uw motor werd gestolen? Na een val zijn uw helm en motorlaarzen beschadigd?
Als uw motor gestolen wordt of beschadigd raakt ten gevolge van een gedekt schadegeval, 
krijgt u een bijkomende schadevergoeding:
•  tot 2.000 EUR voor uw accessoires en vervoerde voorwerpen;
•  voor uw motoruitrusting (helm, handschoenen, laarzen, …), eveneens tot 2.000 EUR.

Dekking Glasbreuk 
zonder vrijstelling

Tijdens het achteruitrijden raakt u een paaltje? De auto voor u doet grind opspatten, waardoor uw ko-
plamp barst?
Het glas van de koplamp, het achterlicht en de achteruitkijkspiegels van uw motor is gedekt zonder 
vrijstelling!
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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.

Aanbod onder voorwaarden. Raadpleeg uw makelaar om deze te kennen. Dit document bevat algemene informatie over dit verzekeringsproduct. 
De juiste omvang van de waarborgen vindt u in de algemene voorwaarden Pack Moto+
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Vergoeding 
lichamelijke letsels 
van de bestuurder

U komt ten val en breekt een been?
Als u gewond raakt bij een ongeval, worden uw medische kosten tot 6.250 EUR terugbetaald. 
Ook zijn vergoedingen voorzien in geval van blijvende invaliditeit tot 50.000 EUR en overlijden tot 
25.000 EUR.

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.


