Top Familiale
VERZEKERINGEN

Top Familiale
Omdat een ongeluk in een klein hoekje zit.

Top
Familiale

Een ongeluk kan grote gevolgen
hebben. Als u het ongewild
veroorzaakt. Of als u er zelf het
slachtoffer van bent.
Gelukkig is er de Top Familiale, een
product van AG Insurance dat wordt
aangeboden door BNP Paribas Fortis.
De Top Familiale vergoedt in uw
plaats, de schade die u, uw kinderen,
huisgenoten en huisdieren ... binnen
de privé-sfeer veroorzaken aan
anderen.
Top Familiale komt ook op voor uw
rechten wanneer u of een gezinslid
schade leed door toedoen van een
"derde".

Voor schade aan
derden in de
privésfeer
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|| tijdens het skiën verliest u de
controle. U botst tegen een andere
skiër op, die er een gecompliceerde
beenbreuk aan over houdt;
|| een voorbijganger glijdt uit op uw
besneeuwde trottoir. De harde val
resulteert in een gebroken heup;
|| uw tienerdochter of -zoon verwondt
tijdens het babysitten ongewild het
kind waarop zij/hij past;

Een ongeluk?
Het kan iedereen overkomen

Binnen de privésfeer ...
wat betekent dit ?
Berekend op alle
brokkenmakers
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Enkele concrete voorbeelden
illustreren wat bedoeld wordt met
"schade binnen de privé-sfeer":
|| de haag van uw buren vat vuur door
de barbecue die u net iets te dicht bij
de afsluiting plaatste …;
|| u hakt een boom om in uw tuin
en die belandt op de garage van uw
buurman;
|| uw hond bijt de leren jas van een
bezoeker stuk;

|| tijdens een storm komen enkele
pannen los van uw dak en vallen op
de geparkeerde auto van uw buurman;
|| terwijl hun mama en papa op
citytrip naar Londen zijn, logeren uw
twee kleinzoontjes bij u. Bij een partijtje
voetbal trapt de jongste een raam bij
de buren aan diggelen;
|| u botst met uw winkelkarretje
tegen een splinternieuwe wagen naast
uw geparkeerde auto. Een forse bluts is
het gevolg.

Een ongeluk kan iedereen overkomen
en het gebeurt heus niet alleen bij
de anderen. Het is duidelijk dat niet
enkel gezinnen met kinderen of
huisdieren een familiale verzekering
nodig hebben.
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Wie is verzekerd?
En waar ?
Top Familiale is voorzien op alle
brokkenmakers en elke denkbare
tegenslag. Zij verzekert u als
voetganger of fietser, op de bus of
de tram, tijdens het sporten, met
vakantie, waar ook ter wereld.
Berekend op elke
tegenslag

Ze is er voor u, voor uw huisgenoten,
voor uw kinderen op kot, voor
uw logerende gasten, voor de
poetshulp, voor de hond en de
poes en zelfs de huisdieren van de
buren als u op ze past tijdens hun
afwezigheid …
Vooral kinderen kunnen er wat
van. Een stiekem "vuurtje achter
het schuurtje", een "onschuldige"
vuurpijl op een feestje … de
financiële gevolgen zijn allesbehalve
onschuldig. In bepaalde gevallen
kan de verzekeraar immers de
uitgekeerde schadevergoeding
van de ouders terugvorderen.
Niet zo bij onze Top Familiale:
|| voor kinderen jonger dan 16
jaar is ook altijd opzettelijke
schadeberokkening of zware fout
verzekerd. De uitgekeerde vergoeding
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> kan naderhand nooit op de kinderen

of hun ouders verhaald worden;
|| voor jongeren tussen 16 en 18 jaar
mag een verzekeraar tot 31.000 EUR
vergoeding terug eisen. In het geval
van opzettelijke schadeberokkening
beperkt Top Familiale dit bedrag
echter tot 12.500 EUR.

Belangrijk
Top Familiale verzekert automatisch de schade
|| berokkend door iedereen die tegen vergoeding
in dienst van het gezin is;
|| bij de uitvoering van deze
dienstwerkzaamheden;
|| bedoeld zijn bijv. de babysit, de poetshulp, de
gezinshulp, de tuinman, de kokkin.
In optie kunt u ook de uitbreiding
"Huispersoneel" vragen. Dan geniet uw
huispersoneel ook bescherming voor ieder
arbeidsongeval of ongeval op weg van en
naar het werk, dat aanleiding geeft tot
een vergoeding op basis van de Wet op de
Arbeidsongevallen.
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Een vergoeding voor u
en uw familie.
Top Familiale is er vooral voor schade
die u of uw gezinsleden berokkenen
aan anderen. Toch kan ze net zo
goed tussenkomen voor schade die
sommige anderen berokkenen aan u.
Twee voorbeelden slechts:
|| de poetshulp stoot de trapladder
om. Die valt op uw echtgenote die
er een geblesseerde schouder aan
overhoudt;
|| het zoontje van vrienden blijft
logeren. Tijdens een ruw spelletje
verwondt het uw zoontje met een
ziekenhuisopname tot gevolg.
Medische kosten
volledig vergoed

Top Familiale vergoedt u volledig. Een
groot voordeel in vergelijking met
vele andere familiale verzekeringen
die de medische kosten niet of maar
gedeeltelijk vergoeden.
Dankzij Top Familiale wordt zelfs de
allerergste schade geen financiële
ramp.
Bijvoorbeeld: Uw hond rent de straat
op, gealarmeerd door een groep
wielertoeristen. Eén fietser maakt een
dodelijke val tegen de boordsteen.
Uitzonderlijk? Zeker. Ondenkbaar?
Helaas niet.
Daarom hanteert de Top Familiale
de hoogste vergoedingsplafonds.
Stoffelijke schade die u aan anderen
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>

Zelfs zware
schade wordt geen
financiële ramp

toebrengt, is verzekerd tot meer
dan 4,8* miljoen EUR; lichamelijke
schade (medische kosten,
invaliditeit ...) kan gaan tot liefst
24* miljoen EUR.

De optionele waarborg
Rechtsbijstand.
Uw rechten verdedigen kan erg duur
worden. Gelukkig neemt de waarborg
Rechtsbijstand de erelonen van uw
advocaat, de gerechtskosten en de
expertisekosten voor haar rekening.
Onze Rechtsbijstand hanteert daarbij
erg hoge maxima.

Dankzij uw Top Familiale hoeft zelfs
het allerzwaarste schadegeval niet
tot een financieel drama te leiden.
* index 234,40 (Dec 2013), basis 1981

Moet u bijvoorbeeld zelf voor
de strafrechter komen voor een
overtreding, of hebt u bijstand nodig
in het kader van een burgerlijke
procedure, dan vergoedt uw
Rechtsbijstand de kosten tot liefst
90.000 EUR.

U staat er nooit
alleen voor
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Een verzekering op maat
dankzij vrij te kiezen opties.

Dankzij vrij te kiezen Packs en de
optie "Huispersoneel" kunt u de sterke
waarborgen die uw Top Familiale u
reeds biedt verder uitbreiden naar een
bescherming die perfect past bij uw
persoonlijke wensen.

Waarborguitbreidingen voor
specifieke situaties
|| Fietsen naar school of het werk,
de zondagse fietsuitstap, een
fietsvakantie in eigen land of het
buitenland?
Het Pack Fietser is altijd en overal
op de afspraak. Het is de enige
ongevallenverzekering - met
bijstand - die het hele gezin en alle
fietsen kan dekken.
|| Neemt u liever géén vrijstelling of
"franchise" voor eigen rekening na
een schadegeval? Voor een kleine
bijpremie komt het Pack Familiale+
aan uw wensen tegemoet.
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Met Teleclaims

Een Top Familiale

staat u er nooit alleen voor.

aanvragen.

U moet meteen geholpen kunnen
worden. Daarom brengen wij de
bijstand en de schaderegeling samen
in een gespecialiseerde dienst:
TeleClaims.

ook online aangeven.
Een goede keuze begint voor
BNP Paribas Fortis bij heldere,
duidelijke informatie. Wenst u
meer info over Top Familiale, de
mogelijke Packs ter uitbreiding van
uw verzekering, de service van
TeleClaims?

Die is de klok rond, alle dagen
van het jaar bereikbaar. Een
schadegeval aangeven, nagaan of
een schadegeval verzekerd is …?

|| kom langs naar uw kantoor voor
een afspraak;
|| bel ons op tel. 02 762 60 00 (van
maandag tot vrijdag van 7 tot 22 uur
en zaterdag van 9 tot 17 uur);
|| surf naar www.bnpparibasfortis.be.

Even bellen met TeleClaims op het
gratis nummer 0800 96 040 en u
opvolging weet meteen of bijv. de krassen
die uw zoontje maakte in de
glanslak van buurmans nieuwe auto
verzekerd zijn.
De specialisten van TeleClaims
nemen u alle zorg uit handen.
TeleClaims:
|| regelt meteen alle papierwerk;
|| stelt een expert aan;
|| maakt onmiddellijk de afspraak.
De vakkennis en de ervaring van de
TeleClaims-specialisten staan garant
voor een snelle regeling van de
meeste schadegevallen.

TeleClaims regelt alles.
Van de aangifte tot de

Voor een nog sneller contact kunt
u de speciale app "Assist" voor
smartphones downloaden op
www.bnpparibasfortis.be/assist.
Bovendien kunt u eventuele schade
in het kader van uw Top Familiale
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U vindt de Algemene Voorwaarden
van Top Familiale in elk kantoor van
BNP Paribas Fortis en op de website
www.bnpparibasfortis.be.

100% zekerheid
dankzij uw
verzekering
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Advies?
Informatie?
Verrichtingen?

BNP Paribas Fortis is er voor u.
Kom langs in het kantoor

(na afspraak ma-vrij tot 19 u.; za 9-12 u.)
Kantoren

Bel ons op: 02 762 60 00
(ma-vrij 7-22 u.; za 9-17 u.)
(alle dagen, 24 u. op 24)

GSM

Surf naar
www.bnpparibasfortis.be/easybanking
(alle dagen, 24 u. op 24)

Top Familiale, Pack Fietser, Pack Familiale+, Huispersoneel en Rechtsbijstand zijn producten
van AG Insurance nv., E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel, BTW BE 0404.494.849. Onderneming
toegelaten onder het codenummer 0079 om alle takken ‘Niet-Leven’ (takken 1 tot 18) te
beoefenen (KB 4/7/79 – BS 14/7/79, KB 29/12/86 – BS 14/1/87, KB 7/12/88 – BS 20/12/88,
Beslissing FSMA 31/5/05, BS 14/6/05).
Top Familiale en de voornoemde uitbreidingen zijn verzekeringsproducten van AG Insurance,
aangeboden door BNP Paribas Fortis.
BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0403.199.702, is
ingeschreven en handelt als verzekeringsagent onder het FSMA-nr. 25.879A voor AG Insurance nv
Dit document bevat algemene informatie over de Top Familiale. De juiste omvang van de
waarborgen vindt u in de Algemene
Voorwaarden Top Familiale.
Deze brochure werd gedrukt op 100%
gerecycleerd papier met het Europees
Ecolabel (registratienummer Dk/11/1)
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AG Insurance nv
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