
Pack Zwembad
Uniek in België!

Om uw waardevolle investering 
optimaal te beschermen 



Dankzij het Pack Zwembad, een aanbod dat uniek is in België, kunt u zich laten verzekeren 
tegen materiële schade aan uw zwembad en tegen ongevallen van personen die zich in of 
rond het zwembad bevinden. Dit product, gericht op een select publiek, is dé manier om 
uw investering optimaal te beschermen. 

Het Pack Zwembad komt tussen in heel wat gevallen. 
Enkele voorbeelden?

•	 Uw	hond	neemt	een	plotse	duik	in	het	zwembad	en	scheurt	daarbij	de	liner.	
 Dankzij het Pack Zwembad wordt de schade volledig vergoed.
•	 Uw	waterpomp	loopt	vast	door	takjes	en	andere	onzuiverheden	en	de	motor	en/

of de pomp verbrandt. Dankzij het Pack Zwembad hoeft u het nieuwe exemplaar 
niet zelf te betalen.

•	 Een	dief	gaat	‘s	nachts	aan	de	haal	met	uw	automatische	schoonmaakrobot.	
 Geen nood, u wordt vergoed.
•	 Na	een	zomerse	zwembeurt	klimt	u	uit	het	zwembad,	maar	u	glijdt	uit	en	verstuikt	

uw enkel. Dankzij het Pack Zwembad staan wij in voor de medische kosten.
•	 …



*geïndexeerde bedragen: ABEX (juli 2005)

Uw	Pack	Zwembad

Dekking van schade aan het zwembad
De kosten voor schade aan uw zwembad kunnen hoog oplopen. 
Pack Zwembad is de enige verzekering in België waarmee u zich kunt verzekeren 
tegen:
  Alle materiële schade aan de luiken, de liner en aan de zonnecollectoren;
  Schade door natuurrampen, huisdieren, wild, vee of paarden;
  Plotse en onverwachte vervuiling van het water van het zwembad, 

 waardoor het onbruikbaar wordt;
  Het verlies van zwembadwater ten gevolge van een gedekt schadegeval.

Dekking van schade aan technische installaties
Pack Zwembad dekt schade aan de technische uitrusting van het zwembad 
(filtersysteem,	pompen)	die	zich	in	een	gesloten	of	technische	ruimte	bevindt.	

Dekking van stormschade aan of diefstal van zwembadmeubilair
Pack Zwembad verzekert het zwembadmeubilair en de schoonmaakapparaten 
bij stormschade of diefstal (indien de waarborg Diefstal verzekerd is in uw 
Top Woning-contract), zelfs als deze zich in open lucht, in een open constructie 
of in niet-aanpalende bijgebouwen bevonden.

Dekking van ongevallen in of rond het zwembad
Als een van uw gasten het slachtoffer is van een ongeval 
in of rond het zwembad, vergoedt Pack Zwembad 
de	medische	kosten	(tot	2.500	EUR*).	Ook	bij	blijvende	
invaliditeit en in geval van overlijden worden vergoedingen 
voorzien. 
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U	wilt	uw	zwembad	de	best	mogelijke	bescherming	geven?
U	kunt	het	Pack	Zwembad		onderschrijven	als	aanvulling	op	uw	
verzekering Top Woning van AG Insurance. Contacteer mij vrijblijvend voor 
meer informatie.

Dit document bevat algemene informatie over dit verzekeringsproduct. 
De juiste omvang van de waarborgen vindt u in de algemene voorwaarden van het Pack Zwembad.

AG Insurance nv  –  RPR Brussel  –  BTW BE 0404.494.849  –  www.aginsurance.be
E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel  –  Tel. +32(0)2 664 81 11  –  Fax +32(0)2 664 81 50   
Verantwoordelijke Uitgever: Anny Verstegen  

Uw	makelaar	doet	meer	voor	u.
Uw	makelaar	is	een	specialist	die	alle	domeinen	van	het	verzekeren	en	beleggen	kent.	
Hij heeft een ruime opleiding en ervaring en kent zijn vak als geen ander.
Uw	makelaar	is	een	zelfstandige	die	samenwerkt	met	verschillende	maatschappijen.									
Hij kan vergelijken (prijs, kwaliteit, service) en voor elke situatie de oplossing aanreiken     
die het best bij u past.
Uw	makelaar	woont	in	uw	buurt:	u	kent	hem,	hij	kent	u,	vaak	al	jaren.	 
Dat maakt het contact en de dialoog een stuk makkelijker.

AG Insurance werkt nauw samen met verzekeringsmakelaars en beschikt over het dichtste 
makelaarsnetwerk van het land. Er is er altijd één in uw buurt.

Uw	makelaar


