
FAMILIS
Heel eenvoudig 
goed verzekerd

 ∫ Een eenvoudige en klare kijk op uw verzekeringen

 ∫ De zekerheid altijd goed verzekerd te zijn … en het te blijven

 ∫ Betalen op uw eigen ritme, zonder kosten

 ∫ Uw budget beschermd bij tegenslag

 ∫ De exclusieve voordelen van Familis Protection

 ∫ Een optie voor wie vaak reist: de reisannulatieverzekering NoGo

Familis is een uniek concept waarmee u alle 
verzekeringen van uw familie in één enkel dossier 
groepeert. Hierdoor kunt u ook alle premies samenvoegen 
en de betaling ervan spreiden over het hele jaar, 
zonder kosten! U geniet ook een aantal andere 
unieke diensten en voordelen, zoals Budgetbescherming. 
En u kunt enkele exclusieve opties afsluiten om uw gezin 
nog beter te beschermen.



Uw makelaar 

Dit document bevat algemene informatie over Familis. De juiste omvang van de waarborgen vindt u in het Familis Reglement en in de 
Algemene Voorwaarden van de verschillende producten.
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De troeven van Familis
In één document vindt u een overzicht van alles waarvoor u en uw familieleden verzekerd zijn: uw 
auto(‘s), moto(‘s) en bromfiets(en), uw woning en uw burgerlijke aansprakelijkheid.

In uw Familis-farde bergt u alle documenten op: de contracten, briefwisseling, vervaldagberichten, ... 
en nuttige informatie in geval van schade.

Uw gezinssituatie verandert voortdurend: belangrijke aankopen, een verbouwing, erfenis, geboorte, ... 
Voer daarom regelmatig met uw makelaar een Familis-verzekeringsdiagnostiek uit en kijk na of u 
en uw gezin nog goed verzekerd zijn: niet te veel, niet te weinig.

Dankzij het online beheer van Familis staat uw makelaar rechtstreeks in verbinding met 
AG Insurance: wanneer u uw makelaar een wijziging in een contract vraagt, kan hij de aangepaste 
documenten meteen afdrukken. U kunt dus met een volledig dossier huiswaarts keren. 
Snel, praktisch en zeker!

Door al uw premies in een Familis-dossier te integreren, kunt u deze premies splitsen en opteren 
voor een zesmaandelijkse, driemaandelijkse of zelfs maandelijkse betaling, … zonder kosten!

Bent u jonger dan 65 jaar? Dan geniet u gratis de Budgetbescherming, die tot 6 maandpremies 
Familis terugstort bij overlijden van de Familis-verzekeringsnemer of bij diens volledige 
arbeidsongeschiktheid van minstens één maand naar aanleiding van ziekte, ongeval of 
ziekenhuisopname.

Hebt u minimaal 3 contracten in uw Familis ondergebracht? Dan geniet u de exclusieve voordelen 
van Familis Protection. Automatisch en zonder bijpremie! Uw maandelijkse premie wordt tot 
1 jaar terugbetaald bij overlijden of arbeidsongeschiktheid langer dan 1 maand. Ook bij overlijden 
of arbeidsongeschiktheid van uw partner wordt uw premie tot 1 jaar ten laste genomen. Zelfs 
wanneer u of uw partner uw job verliest omdat uw werkegever failliet gaat, wordt uw premie tot 
6 maanden terugbetaald. Met Familis Protection zijn uw familie én uw verzekeringsbudget nog 
beter beschermd!

U kunt wegens ziekte niet op de voorziene datum op vakantie vertrekken? U hebt uw vliegtuig 
gemist door een ongeval op weg naar de luchthaven?

Indien u de Reisannulering NoGo van Europ Assistance afsluit, bent u het hele jaar door gedekt voor 
het financiële verlies dat u lijdt omdat u en uw gezin een geplande reis niet kunnen maken. En zelfs 
bij vroegtijdig afbreken van de reis geniet u een vergoeding voor de niet-verbruikte vakantiedagen.

Reis vanaf nu onbezorgd, het hele jaar door!

Een klare kijk op uw 
verzekeringen 

De zekerheid altijd goed 
verzekerd te zijn … en het 
te blijven!

Betalen op eigen ritme, 
zonder kosten

Uw budget beschermd bij 
tegenslag

De exclusieve voordelen 
van Familis Protection

Een optie voor wie vaak 
reist: de reisannulerings-
verzekering NoGo

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.


