
U hebt de laagste  
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Ontdek uw exclusieve 
voordelen voor het leven! 
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U rijdt al jaren zonder ongeval in fout? U hebt een 

verantwoordelijke rijstijl? Kortom u bent een goede 

bestuurder? Dan doen wij meer voor u! Een goede 

bestuurder verdient immers meer en wij bieden 

u meer. Niet zomaar een extra, maar exclusieve 

voordelen voor het leven! 

Behaal de Bonus-Malus -2 en krijg toegang tot 

deze unieke voordelen, geldig voor het leven.

Word	een	-2	en	blijf	een	-2!

Bij	AG	Insurance	geniet	u	een	ijzersterke	autoverzekering	
op	maat.	Geheel	uniek	daarbij	is	de	Bonus-Malus	-2.	Dit	is	
de	laagste	bonus-malusgraad	die	tevens	de	deuren	opent	
naar	mooie	exclusieve	voordelen	die	u	ontvangt	voor	het	
leven.	

1. U bent er, u blijft er!

Wanneer	u	deze	bonus-malus	bereikt,	blijft	u	daar	voor	het	
leven.	

Een	ongeval	zit	in	een	klein	hoekje,	u	hoeft	maar	op	een	
ijzelplek	terecht	te	komen	om	de	controle	over	het	stuur	
te	verliezen	en	met	uw	auto	in	de	gracht	te	belanden.			
Toch	hoeft	u	zich	dan	geen	zorgen	te	maken,	u	hebt	
ondertussen immers wel bewezen dat u een goede 
bestuurder	bent.	Dus	ook	al	maakt	u	een	ongeval	in	fout,	
dan	nog	blijft	u	in	de	laagste	bonus-malus.

We	veranderen	allemaal	doorheen	de	jaren,	maar	uw	
bonus-malus	blijft	hetzelfde.	Leeftijd	speelt	immers	geen	
rol.	U	behoudt	hoe	dan	ook	de	laagste	bonus-malusgraad.

Kortom,	eens	u	er	bent,	blijft	u	er!	En	dit	voor	altijd!



2. Uw uitzonderlijke bescherming:        
de BA Max

Eén	bestuurder	op	twee	denkt	dat	zijn	verplichte	B.A.	Auto	
hem	bij	een	ongeval	vergoedt	voor	zijn	kwetsuren.	Jammer	
genoeg	vergist	hij	zich.	Behalve	als	u	bij	AG	Insurance	
verzekerd	bent!	In	de	BA	Max,	een	aanvulling	van	de	 
B.A.	Auto,	wordt	de	bestuurder	wel	vergoed	voor	zijn	
lichamelijke	letsels.	Dit	exclusieve	voordeel	wordt	
aangeboden	aan	alle	goede	bestuurders.

De	BA	Max	wordt	voor het leven aangeboden aan 
goede bestuurders

  Met	uw	contract	B.A.	Auto	aan	BM	-2	bij	AG	Insurance

  Automatisch	en	zonder	bijpremie

De	unieke waarborgen van de BA Max,	synoniem	voor	
een snelle vergoeding van de kwetsuren van de 
bestuurder :

  Tot	250.000	EUR

  Zelfs	bij	een	ongeval	in	fout	of	zonder	aansprakelijke		 	
 derde

  Met welke wagen u ook rijdt

  Wie ook met uw wagen rijdt

BA Max komt tussen bij een 
ongeval en vergoedt de 
bestuurder	voor	de	schade	
die voortkomt uit zijn 
lichamelijke	letsels.	Zowel	de	
voornaamste bestuurder als 
iedereen	die	zijn	voertuig	bestuurt,	is	
dus verzekerd!



Uw aanvulling, Top Bestuurder, extra voordelig!

Het	contract	Top	Bestuurder	is	eveneens	een	aanvulling	
op	uw	B.A.	Auto	én	is	complementair	aan	de	BA	Max.	
Samen	met	de	BA	Max	vormt	Top	Bestuurder	de	meest	
complete	bescherming	voor	u.	

De	goede	bestuurders	(BM	-2)	kunnen	deze	extra	
bescherming	genieten	aan	de	helft	van	de	prijs!

3. Uw extra troef: Turbo Bonus, in een 
hogere versnelling naar de laagste 
bonus-malusgraad!

Met Turbo Bonus tellen ongevallen van meer dan 5 jaar 
geleden niet meer mee voor de berekening van de bonus-
malusgraad.	Bij	AG	Insurance	wordt	u	dus	niet	afgerekend	
op	een	beginnersfout.

Hierdoor kunt u dus sneller de laagste bonus-malusgraad 
(BM	-2)	behalen	en	sneller	genieten	van	de	bijgaande	
uitzonderlijke voordelen!



Bonus-Malus -2                    
uniek en voor het leven!

 De laagste bonus-malus gewaarborgd voor het leven

 De BA Max, een unieke en bovendien levenslange   
 bescherming voor elke goede bestuurder

Sneller deze uitzonderlijk levenslange voordelen genieten? 
Turbo Bonus vormt de kortste weg naar BM -2!

Geniet een absolute bescherming voor u en 
uw inzittenden voor altijd!
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Waarom voor onze
autoverzekering kiezen?

 Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto: een bijzonder   
 voordelige bonus-malusschaal

•	 De	laagste	premie	vanaf	bonus-malus	4

•	 De	laagste	bonus-malus,	BM	-2,	voor	het	leven

•	 Een	levenslange	bescherming	van	de	bestuurder	met		
  de BA Max voor alle bestuurders in BM -2

 Een omnium die zich aanpast aan uw behoeftes

•	 De	kleine	of	volledige	omnium

•	 Een	uitgebreid	gamma	aan	vrijstellingen

 Onmiddellijke bijstand 24u/24 na een ongeval

 Vrije keuze van de hersteller

 Verschillende Packs voor een gepersonaliseerde   
 bescherming van al uw voertuigen

 Uw contracten worden nog voordeliger in Familis én  
 u hebt recht op een gratis maandelijkse spreiding van  
 uw premie

Kom	hier	binnen	en	ontdek	de	levenslange	exclusieve	
voordelen van de laagste bonus-malus voor de goede 
bestuurder!

Dit	document	bevat	algemene	informatie.	De	juiste	omvang	van	de	
waarborgen	vindt	u	in	de	Algemene	voorwaarden	beschikbaar	bij	uw	
makelaar	en	te	raadplegen	op	www.aginsurance.be.

Uw Makelaar
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