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AG Insurance

BRANDVERZEKERING 
Informatiedocument over het verzekeringsproduct

Dit informatiedocument geeft een overzicht van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen van deze verzekering. Dit document is niet gepersonaliseerd 
op basis van uw specifieke behoeften. De informatie die erin is opgenomen is niet exhaustief. De precieze omvang van de waarborgen en de 
tussenkomstlimieten staan in de algemene voorwaarden van het contract. Extra informatie over de gekozen verzekering en uw verplichtingen vindt u in de 
precontractuele en contractuele informatie over deze verzekering.

Welk soort verzekering is dit? 
De Cashverzekering dekt uw waarden (cash, ecocheques, maaltijdcheques, …) als u in het kader van uw beroepsactiviteiten als zelfstandige, vrij beroeper of 
bedrijfsleider regelmatig contant geld ontvangt. De Cashverzekering waarborgt de terugbetaling bij schade aan de waarden, bij diefstal ervan en bij gebruik 
van valse biljetten. 

 Wat is verzekerd?
De volgende waarborgen zijn verworven zonder toepassing van de 
evenredigheidsregel en zonder vrijstelling:

 ✔Basiswaarborgen:

 ✓ Terugbetaling van valse eurobiljetten tot 2.330,83 euro* per verzekerde 
vestiging en per jaar.

 ✓ Diefstal van waarden in een verzekerde vestiging tot 4.078,95 euro* 
in geval van diefstal buiten de openingsuren en tot 11.654,14 euro* in 
geval van diefstal tijdens de openingsuren.

 ✓ Diefstal van waarden bij u thuis of in het privégedeelte van uw vestiging 
tot 4.078,95 euro*.

 ✓ Diefstal met geweld of bedreiging, vernietiging, beschadiging of 
verlies tijdens het transport van de waarden in het kader van de 
beroepsactiviteiten tot 11.654,14 euro*.

 ✓ Vergoeding tot 11.654,14 euro* van de schade aan de waarden door 
een schadegeval (bv. brand, overstroming, …):

 – in het aangeduide gebouw of in uw verblijfplaats;

 – en dat gedekt is door de basiswaarborgen of de waarborg 
Natuurrampen.

 ✔ Aanvullende waarborgen: dekking van de bewaringskosten van de 
verzekerde waarden en van de expertisekosten na een schadegeval.

 Wat is niet verzekerd?
 ✗ Schade veroorzaakt bij het transport of de verzending met de post.
 ✗ Schade die voortvloeit uit verduistering met vervalsing of valsheid in 

geschrifte.
 ✗ Schade die voortvloeit uit een duidelijk gebrek (bv. de klant vergeten te 

laten betalen) of een rekenfout.
 ✗ Schade die het gevolg is van verlies of diefstal van de verzekerde waarden 

die:
 – in het voertuig werden achtergelaten door de persoon die instaat voor 

het transport;
 – zonder persoonlijk toezicht van een verzekerde werden achtergelaten 

buiten de vestiging(en);
 – zonder bescherming werden achtergelaten in voor het publiek 

toegankelijke plaatsen.

 ✗ Onverklaarbare verliezen (bv. onzeker of het gaat om diefstal dan wel om 
verlies) en onrechtstreekse verliezen.

 Zijn er dekkingsbeperkingen?
 ! Diefstal zonder geweld of bedreiging in een verzekerde vestiging is 

gedekt op voorwaarde dat de waarden zich bevinden in een brandkast of 
geldlade en dat de diefstal is gepleegd met braak of wegneming van deze 
brandkast of geldlade. 

 ! Diefstal zonder geweld of bedreiging thuis of in het privégedeelte van 
uw vestiging is gedekt op voorwaarde dat de waarden zich bevinden in 
een slotvast meubel of een brandkast en de diefstal werd gepleegd na 
inbraak in het gebouw.

 ! In geval van transport van de waarden zijn enkel korte onderbrekingen die 
redelijkerwijs vereist zijn gedekt, op voorwaarde dat de waarden binnen 
handbereik van de vervoerder blijven.

* Geïndexeerd bedrag dat varieert op basis van de ABEX-index en hier berekend aan 
ABEX 775  (januari 2018).

AG Insurance Cashverzekering  
Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079



p. 2/2

BÂTIMENT & CONTENU

ENTREPRENEUR

SANTE

MODULIS

PLACEMENT

PENSION

MOBILITY

UNIVERSES

€

AG Insurance nv – E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be
Belgische Verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel00

79
-2

48
20

30
N

-2
2.

09
.2

01
8

  Waar ben ik verzekerd?
 ✔U bent verzekerd in België:

 ✓ Op het adres van het gebouw vermeld in de bijzondere voorwaarden.
 ✓ Op het adres waar u verblijft.
 ✓ Tijdens het transport van de waarden:

 ✓ Tussen twee van de drie volgende punten:
 ✓  het privégedeelte van het gebouw aangeduid in de bijzondere voorwaarden of de verblijfplaats van de bedrijfsleider;
 ✓ een van de verzekerde vestigingen;
 ✓ een financiële instelling waar de waarden gedeponeerd of opgenomen worden.

 ✓ Tussen de verschillende voorziene leveringspunten.
 ✓ Gedurende elke verzekerde ambulante activiteit.

  Wat zijn mijn verplichtingen?
 – U bezorgt ons volledige en exacte informatie over het te verzekeren risico bij het afsluiten van het contract. 
 – U meldt aanpassingen tijdens de looptijd van het contract (bv. het aantal vaste vestigingen, het aantal mobiele vestigingen, …).
 –  U treft alle mogelijke voorzorgen om schade te vermijden.
 – U geeft een schadegeval en de omstandigheden ervan zo snel mogelijk aan. U treft ook alle redelijke maatregelen om de gevolgen van de schade te 

beperken. 

  Wanneer en hoe betaal ik?
U moet de premie jaarlijks betalen en ontvangt hiervoor een betalingsaanvraag. Premiesplitsing is mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Hiervoor 
gelden extra kosten. U kunt dit vermijden door uw contracten op te nemen in Modulis of Modulis Easy en zo de gratis premiesplitsing genieten (tot 
maandelijkse betalingen). Modulis biedt nog andere voordelen, bijvoorbeeld de mogelijkheid om elk jaar 10 % te recupereren van het premiebedrag via de 
Goedeklantbonus.

  Wanneer begint en eindigt de dekking?
De begindatum en de looptijd van de verzekering staan vermeld in de bijzondere voorwaarden van het contract.  
Het contract loopt een jaar. Zonder tegenbericht, wordt het jaarlijks stilzwijgend verlengd.

  Hoe zeg ik mijn contract op?
U kunt uw verzekeringscontract opzeggen ten laatste drie maanden vóór de jaarlijkse vervaldag van het contract. Dit kan via een aangetekende brief, met een 
deurwaardersexploot of door afgifte van een opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs. 


