Leg uw woning extra
in de watten...

...met 25% korting op
uw brandverzekering Top Woning*
bnpparibasfortis.be

Eigenaar van een nieuwbouw?
Krijg 25% korting op uw
brandverzekering Top Woning*
(tot en met 30 juni 2015)*

Bescherm uw woning optimaal
dankzij het ‘‘Alles is verzekerd, behalve …‘‘-concept van
Top Woning.
Binnen elke waarborg - brand, ontploffing, waterschade, … dekt Top Woning alle mogelijke schade, op maar een paar
duidelijk aangegeven uitzonderingen na.
Top Woning dekt bovendien ook:
• het gehuurde kot van uw kinderen,
• gehuurde vakantieverblijven,
• de gehuurde zaal voor uw familiefeest,
• uw garage op een ander adres, ...
Top Woning garandeert bovendien alle noodzakelijke bijstand
bij schade, 24 uur op 24.
Ontvang 25% korting op uw Top Woning dekking ‘Gebouw’
gedurende maximaal 3 jaar :
• uw huis is in de opbouwfase 6 maanden gratis verzekerd;
• na de 25% korting voor maximaal 3 jaar, krijgt u een blijvende
korting van 15% tot het gebouw 10 jaar oud is.
Top Woning van AG Insurance biedt u vele voordelen.
Als eigenaar maar ook als huurder. Bel snel voor een afspraak op
02 762 60 00.

*Aanbod onder voorwaarden, geldig van 5 januari 2015 tot en met 30 juni 2015.
Het aanbod geldt voor eigenaars bij onderschrijving gedurende de actieperiode van
een brandverzekering (Top Woning, geglobaliseerde onderschrijving) voor een gebouw
jonger dan 10 jaar. Deze korting van 25% op de premie voor de dekking ‘Gebouw’
gedurende maximaal 3 jaar mag de vervaldag na de periode van 10 jaar vanaf de
datum van de voorlopige oplevering niet overschrijden.
Dit document bevat algemene informatie. De exacte voorwaarden van deze
verzekering vindt u in de Algemene Voorwaarden.
Top Woning betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door
BNP Paribas Fortis.
AG Insurance nv, E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel – RPR Brussel –
BTW BE0404.494.849 – www.aginsurance.be. Verzekeringsonderneming toegelaten
onder codenummer 0079, onder controle van de Nationale Bank van België,
de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel. BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3,
B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0403.199.702, is ingeschreven onder het
nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden
verzekeringsagent voor AG Insurance nv.
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