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Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel

TOP OMNIUM
Kies de beste omnium  
voor uw nieuwe wagen!



Met Top Omnium kiest u de beste 
bescherming voor uw nieuwe wagen

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? Met Top Omnium van AG Insurance bepaalt u zelf 

het niveau van uw bescherming en schadevergoeding bij 

een ongeval, of u nu in uw recht bent of niet. 



Combineer verschillende  
waarborgen …

Top Omnium biedt twee waarborgen die, gecombineerd, de 

meest volledige en uitgebreide omnium voor uw voertuig 

vormen.

Multirisk
De waarborg Multirisk of ‘Kleine Omnium’ vergoedt u zonder 
vrijstelling 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 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 deze schade ook veroorzaakt, kunt u de waarborg 

Stoffelijke Schade toevoegen aan uw Multirisk. 

U kiest zelf uw vrijstelling en ook hier hebt u altijd de vrije 

keuze van hersteller.



… kies een vrijstelling op maat …

Met Top Omnium kiest u zelf de vrijstelling die u het beste 

past. Bent u bereid om een deel van de herstellingskosten 

voor uw rekening te nemen in ruil voor een lagere premie? 

Of wilt u uw tussenkomst in de kosten zo veel mogelijk 

beperken of zelfs volledig vermijden? U hebt de keuze 

tussen twee types:

Vaste Vrijstelling
Met deze vrijstelling kent u op elk moment het exacte 

bedrag van de vrijstelling.

Flexi Vrijstelling
Als goede bestuurder (BM -2 tot 0) kunt u kiezen voor de 

enige vrijstelling die zich aanpast aan de omstandigheden 

van het ongeval.

∫ U hebt een aanrijding met een voetganger of een 

ander voertuig (in fout of niet) en de tegenpartij 

bevestigt dat schriftelijk? Dan wordt de vrijstelling 

met de helft verminderd of zelfs op 0 EUR gebracht!

∫ U hebt schade, maar niet als gevolg van een 

aanrijding met een voetganger of voertuig? Of er is 

geen tegenpartij gekend? Dan wordt een vrijstelling 

in functie van de waarde van uw voertuig toegepast.



Catalogus- 
waarde van  
uw voertuig
(excl. btw)

Vaste Vrijstelling

basis x 1,5 x 2 x 2,5

≤ 15 000 EUR 400 EUR 600 EUR 800 EUR 1000 EUR

15 – 30 000 EUR 600 EUR 900 EUR 1200 EUR 1500 EUR

> 30 000 EUR 900 EUR 1350 EUR 1800 EUR 2250 EUR

Catalogus- 
waarde van  
uw voertuig
(excl. btw)

Flexi Vrijstelling

0 EUR

met een derde1

Vrijstelling gehalveerd 

met een derde1  

Met 

derde1

Zonder 

derde

Met 

derde1

Zonder 

derde

≤ 15 000 EUR 0 EUR 400 EUR 200 EUR 400 EUR

 15 – 30 000 EUR 0 EUR 600 EUR 300 EUR 600 EUR

> 30 000 EUR 0 EUR 900 EUR 450 EUR 900 EUR

1 Een gehandtekende verklaring waarin de betrokken derde (de bestuurder of eigenaar 
van het voertuig of de voetganger) zijn betrokkenheid bevestigt, volstaat.



… en een voordelige afschrijving!

Zoals met veel aankopen, verliest ook uw wagen na verloop 

van tijd zijn waarde. Bij totaalverlies of diefstal van uw 

wagen biedt Top Omnium u twee voordelige formules op 

het vlak van de afschrijving van uw voertuig.

De formule Excellence
De formule Excellence biedt u de ruimste bescherming. 

Zolang er geen 10 000 km op de teller staat op het 

ogenblik van een schadegeval, wordt er geen afschrijving 

toegepast! Vanaf 10 000 km bedraagt de afschrijving 1 % 

per maand, te beginnen vanaf de 7de maand. Dat betekent 

dus dat u bij een totaalverlies tijdens de eerste zes 

maanden altijd kunt rekenen op een vergoeding aan 100 %.

Totaalverlies na 12 maanden

∫ U hebt een ongeval en er staat op dat moment 

8000 km op de kilometerteller. Er wordt geen 

afschrijving toegepast en u wordt vergoed aan  

100 % van de aanvankelijke verzekerde waarde.

∫ Op het ogenblik van het ongeval legde u met uw 

wagen in totaal al 17 000 km af. Er wordt rekening 

gehouden met een afschrijving van 1 % vanaf de   

7de maand. U ontvangt dus een vergoeding van   

94 % van de verzekerde waarde.

 

De formule Classic
Deze klassieke formule is voordelig wanneer u minder 

premie wilt betalen. De afschrijving in de formule Classic 

bedraagt 1,25 % vanaf de eerste maand. U geniet een 

complete bescherming: de vergoeding die u ontvangt zal 

immers steeds voordeliger zijn dan de werkelijke waarde 

van uw wagen op het ogenblik van het ongeval.



Pack Omnium+

Pack Omnium+ is de ideale aanvulling op uw Top Omnium 

voor een optimale bescherming van uw nieuwe wagen. Dit 

pack biedt bijkomende waarborgen die uniek zijn op de markt 

en het is voorbehouden aan de beste bestuurders die de 

afschrijvingsformule Excellence hebben gekozen!

∫   Zolang er op het ogenblik van het ongeval geen 24 000 km 

op de teller staat, wordt er geen afschrijving toegepast. 

Vanaf 24 000 km bedraagt de afschrijving 1 % per maand 

vanaf de 25ste 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.

∫ De waarborg Glasbreuk geldt ook voor de lichten, 

achterlichten en achteruitkijkspiegels. Net als voor de ruiten 

wordt geen vrijstelling toegepast.

∫  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.



5 goede redenen  
om voor Top Omnium  
te kiezen
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4
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Vrijstellingen op uw maat, met zelfs een mogelijke 

vrijstelling van 0 EUR als er een geïdentificeerde derde is

Een voordelige tussenkomst voor bestuurders die 

weinig kilometers afleggen

Pack Omnium+: 24 000 km en 24 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 Omnium is een aanvulling op de verzekering 
B.A. Auto van AG Insurance. Pack Omnium+ is een aanvulling op Top Omnium. 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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