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

Uw makelaar

1 Een performante bijstand voor u,  
uw familie en uw wagen.

2 Waar ook ter wereld en 24 uur op 24.

3 Een concurrentiële prijs/kwaliteit-verhouding. 

24 op 24 aan uw zijde, 
in België en in het buitenland!

Voor uw gezin  
en uw wagen

Top bijsTand

 Eén telefoontje en alles is geregeld!  

Bij de ondertekening van uw contract bezorgt uw makelaar 
u een brief met 2 stickers en 2 kaartjes van Top Bijstand. 

Bewaar ze goed en sla het nummer van  
Top Bijstand op in uw gsm! 

In België of in het buitenland, bij ziekte of pech,  
één telefoontje en Top Bijstand komt u ter hulp. 

3 goede redenen  
om voor Top Bijstand  
te kiezen
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1 In de landen die gevalideerd zijn op uw groene kaart.

 Problemen in België? 
 
Top Bijstand

• regelt uw hospitalisatie;

• organiseert de hospitalisatie van uw kind als u in het  
buitenland bent;

• brengt de verzekerden (u en alle gezinsleden die gedomici-
lieerd zijn op uw adres) naar een hotel als uw woning  
ernstig beschadigd werd;

• bezorgt u de gegevens van loodgieters, schrijnwerkers, 
elektriciens, enz.; 

• stuurt een slotenmaker als de sleutel van uw woning zoek 
of gestolen is;

• … 

 Problemen met uw wagen in België?  
 
Top Bijstand 

• stuurt een monteur die uw auto ter plaatse komt  
herstellen, zelfs vlak voor uw deur;

• sleept uw auto naar een garage;

• stelt u gedurende 15 dagen een vervangwagen ter  
beschikking bij diefstal of wanneer de herstelling niet 
binnen 24 uur kan uitgevoerd worden (op voorwaarde dat 
uw wagen gesleept werd door onze bijstandsmaatschappij);

• brengt de inzittenden van de auto naar hun bestemming; 

• …

 Problemen met uw wagen in het buitenland1? 
 
Top Bijstand 

• herstelt uw voertuig ter plaatse of sleept het naar de  
garage;

• stuurt de wisselstukken op die ter plaatse niet te vinden 
zijn;

• stelt u gedurende 7 dagen een vervangwagen ter beschik-
king en betaalt uw hotelkosten in afwachting van de her-
stelling wanneer deze niet binnen 24 uur kan uitgevoerd 
worden (op voorwaarde dat uw wagen gesleept werd door 
onze bijstandsmaatschappij) of in geval van diefstal;

• repatrieert het beschadigde of na een diefstal terug- 
gevonden voertuig;

• …

Of u nu in België bent of in het buitenland, alleen 
of met uw gezin, bij een probleem kunt u op elk 
moment rekenen op Top Bijstand.

 Problemen in het buitenland?
 
Top Bijstand 

• betaalt de medische of hospitalisatiekosten tot  
50 000 euro per persoon, en bezorgt u de geneesmiddelen 
die ter plaatse niet te vinden zijn;

• regelt uw hospitalisatie en de aanwezigheid van een naaste 
aan uw zijde; 

• betaalt de hotelkosten als een verblijf om medische  
redenen of door overmacht verlengd moet worden;

• repatrieert de patiënt (indien nodig onder medisch  
toezicht), zijn gezin en de huisdieren die hem vergezellen;

• betaalt de opsporings- en reddingskosten;

• regelt uw terugkeer indien een familielid in België in het 
ziekenhuis werd opgenomen of overleden is, of indien uw 
woning werd beschadigd; 

• … 


