
Een schadevergoeding 
zonder vrijstelling 

Pack Woning+ vergoedt u volledig zodra de door u geleden schade meer dan 1000 euro1 bedraagt. Zonder 
vrijstelling! Bedraagt de schade minder? Dan wordt de contractuele vrijstelling van 240 euro2  toegepast.  
De contractuele vrijstelling is ook steeds van toepassing voor elektrische risico’s.

Elektrische en 
elektronische apparaten 
vergoed aan aankoopprijs

Hoewel de waarde van elektrische en elektronische apparaten snel vermindert, vergoedt Pack  
Woning+ hen op basis van hun aankoopwaarde en dat tot 3 jaar na aankoop voor PC’s en  
multimedia-apparatuur en tot 7 jaar na aankoop voor alle andere apparaten.

Een schadevergoeding
in geval van hospitalisatie 
of overlijden

Jammer genoeg vallen er elk jaar bij woningbranden doden of zwaar verbrande slachtoffers te betreuren. 

In geval van hospitalisatie of overlijden van een gezinslid na een gedekt schadegeval of koolmonoxide- 
vergiftiging, keert Pack Woning+ een forfaitaire schadevergoeding uit.  

Een welkome financiële hulp als u weet hoe hoog de verzorging van brandwonden kan oplopen. 

U wilt uw woning optimaal beschermen? Pack Woning+ is een bijzonder interessante uitbreiding  
op de Top Woning brandverzekering en biedt u een aantal bijkomende waarborgen,  
die uniek zijn in België.

1 Geïndexeerd bedrag (ABEX 711 juli 2012)
2 Afgerond geïndexeerd bedrag (238,44 euro – index der consumptieprijzen juli 2012).

+Pack  
WONING

 Een schadevergoeding zonder vrijstelling 

 Elektrische en elektronische apparaten vergoed aan hun aankoopwaarde

 Uitkeringen in geval van hospitalisatie of overlijden

 Een hogere schadevergoeding bij diefstal

 Een uitstekende verhouding tussen prijs, kwaliteit en dienstverlening

De troeven van Pack Woning+



Een hogere schade-  
vergoeding bij diefstal

De schadevergoeding die bij bepaalde gevallen van diefstal uitgekeerd wordt (bv. een diefstal met geweld, 
een diefstal van juwelen of van voorwerpen in bijgebouwen), is aanzienlijk hoger dan bij een standaardcon-
tract.

Een uitstekende verhou-
ding tussen prijs, kwaliteit 
en dienstverlening

Bied uw woning een optimale bescherming voor een bijpremie van slechts 10 % van uw premie 
Top Woning (20 % indien enkel de inhoud van uw woning verzekerd is).

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   
Verantwoordelijke Uitgever: Nathalie Chevalier  

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