
OmniNatuur

Een volledige  
dekking tegen 
natuurkrachten 

De verzekering OmniNatuur dekt de schade aan uw voertuig veroorzaakt door natuurkrachten 
zoals overstromingen, storm, hagel, bliksem, maar ook door vallende rotsen, stenen of 
ijsblokken, grondverschuivingen of -verzakkingen, sneeuwdruk…

Een premie van  
5 euro/maand

Voor een zeer scherpe premie van 5 euro per maand geniet u alle troeven van deze verzekering. 

Geen vrijstelling Is de motorkap van uw voertuig beschadigd door hagel? Is uw voorruit verbrijzeld door een 
boom die tijdens een storm op uw voertuig is gevallen? U geniet automatisch een volledige 
schadevergoeding zonder vrijstelling, zelfs bij kleine schadegevallen, als u een beroep doet op 
één van de door ons erkende herstellers om uw wagen te laten herstellen. Laat u uw wagen 
buiten het netwerk herstellen, dan is een vrijstelling van 250 euro van toepassing.

Een dekking in 
binnen- en buitenland

Vertrekt u op vakantie naar het buitenland? Ook dan is uw voertuig gedekt. De verzekering 
OmniNatuur geldt in België en in alle landen die op de groene kaart staan vermeld.

Een vervangwagen U krijgt een vervangwagen als u uw voertuig laat herstellen door één van onze erkende herstellers.

∫ Een volledige dekking tegen natuurkrachten.
∫ Geen vrijstelling als de herstelling gebeurt door één van de door AG Insurance erkende herstellers*.
∫ Een premie van 5 euro per maand. 
∫ Een dekking in binnen- en buitenland.
∫ Een vervangwagen als de herstelling gebeurt door één van de door AG Insurance erkende herstellers*.

OmniNatuur is een omniumverzekering speciaal ontworpen om de schade te dekken die is 
veroorzaakt door natuurkrachten. Onderschrijf deze waarborg als aanvulling bij de verplichte 
verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid. Dat is de minimumwaarborg die wij u aanraden om  
de materiële schade aan uw voertuig door natuurkrachten te dekken wanneer een volledige  
of gedeeltelijke omnium niet langer gerechtvaardigd is.

De troeven van OmniNatuur
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Uw makelaar

Dit publicitair document bevat algemene informatie over verzekeringsproducten van AG Insurance. Voor deze 
verzekeringsproducten gelden uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden gesteld aan het verzekerd risico. De juiste 
omvang en looptijd ervan leest u in de contractvoorwaarden. De algemene voorwaarden vindt u op onze website
www.aginsurance.be. Deze informatie, een premieberekening en offerte, is ook gratis beschikbaar bij uw 
verzekeringstussenpersoon. Op onze verzekeringscontracten is het Belgisch recht van toepassing. Voor al uw vragen en 
problemen kunt u in eerste instantie terecht bij uw verzekeringstussenpersoon. Klachten kunnen ook ingediend worden 
bij de Dienst Klachtenbeheer van AG Insurance (fax: 02 664 76 64, mail: customercomplaints@aginsurance.be). Indien de 
voorgestelde oplossing geen voldoening schenkt, kunt u uw klacht ook indienen bij de Ombudsdienst Verzekeringen  
(1000 Brussel, de Meeûssquare 35. Tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 - www.ombudsman.as).

Uw belangrijkste troef blijft natuurlijk uw makelaar. Als onafhankelijk specialist is hij het best geplaatst om u deskundig 
advies en een oplossing op uw maat te bieden. Ook in geval van schade is hij uw bevoorrechte raadsman. 
 
* Het netwerk van de door AG Insurance erkende herstellers kan worden geraadpleegd op www.aginsurance.be
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