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Modulis, voor een globale visie en een
vereenvoudigd beheer van uw verzekeringen!
U bent een specialist en cijfers hebben geen geheim voor u. Op het vlak van verzekeringen is het net
zo belangrijk om een beroep te doen op specialisten, voor een optimale dekking en een oplossing
op maat van uw behoeften! Dankzij Modulis van AG Insurance worden uw beroepsgerelateerde
verzekeringen gegroepeerd in 1 dossier, aan bijzonder voordelige voorwaarden.

Verschillende troeven!
Waarborgen aangepast aan uw activiteiten
U verhuist uw kantoor, u verandert van wagen of u werft personeel aan? Modulis past zich steeds aan uw
beroepssituatie aan. U betaalt nooit twee keer voor hetzelfde risico en u bent zeker dat u goed verzekerd bent.
Tip: praat ook met uw makelaar over een wijziging van uw beroepssituatie.

Een dossier op uw maat voor een duidelijk overzicht
Modulis biedt u een duidelijk en gedetailleerd overzicht van al uw beroepsverzekeringen. In een oogopslag vindt u alle
opties terug die u hebt gekozen, het bedrag van de verzekerde kapitalen en het globale budget van uw verzekeringen.
Bovendien kunt u uw verzekeringen betalen op uw ritme: per jaar, per semester of per trimester. En die spreiding is
gratis!

Een jaarlijkse bonus
Maakt u deel uit van onze “Goede klanten”? Dan krijgt u met Modulis elk jaar 10 % van de premies terug die u hebt
betaald.

Gratis toegang tot een schuldinningsdienst
Met Modulis krijgt u toegang tot een schuldinningsdienst die het probleem van onbetaalde facturen ten laste neemt.

Contacteer uw makelaar en overloop samen uw Modulis-dossier.
Zo bent u er zeker van dat u goed verzekerd bent!
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Pack Modulis Boekhouder – Accountant
van AG Insurance
7 specifieke waarborgen en diensten voor u, uw personeel en uw klanten!
1

Een forfaitaire vergoeding voor het opnieuw samenstellen van uw gegevens

2

Bescherming in geval van computerpiraterij

3
		

Een geherwaardeerde vergoeding bij permanente invaliditeit en een vergoeding vanaf de eerste dag bij tijdelijke
invaliditeit

4

Een vervangingskantoor

5

Een aanvullende vergoeding bij diefstal of overstroming

6

Een omnium “externe opdrachten” voor uw personeel

7

Toegang voor uw klanten tot de schuldinningsdienst van Modulis
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Verzekering BA Beroep

Iedereen maakt al eens een fout, maar soms kan dat grote gevolgen hebben. Dankzij de verzekering BA Beroep van
AG Insurance geniet u bescherming voor uzelf, uw personeel en uw stagiairs, conform de vereisten van uw beroepsvereniging, zowel op het vlak van waarborgen als kapitalen:
∫
∫

∫

Tot 2 500 000 euro per schadegeval.
Voor het opnieuw samenstellen van uw klantendossiers: tot 5000 euro per dossier en
1 250 000 euro per schadegeval. Een bijzonder interessante uitbreiding als de gegevens van uw klanten
zouden verdwijnen, ongeacht of ze verloren, vernietigd of gestolen zijn.
Een vrijstelling van 500 euro.

Met de verzekering BA Uitbating van AG Insurance zijn de dekkingen conform de kapitalen vereist door uw
beroepsinstelling. Ze dekt de stoffelijke schade tot 6 200 000 euro net als de materiële en immateriële schade tot
2 500 000 euro per schadegeval. De vrijstelling bedraagt 125 euro per schadegeval.
Bij een juridische procedure biedt de uitgebreide Rechtsbijstand de dekking met grotere kapitalen, een tussenkomst
bij disciplinaire verdediging (exclusief bij AG Insurance) en een tussenkomst bij bemiddeling.

Voordelen van Pack Modulis Boekhouder - Accountant
Een forfaitaire vergoeding bij het opnieuw samenstellen van uw eigen gegevens
Is uw computer vernietigd na een inbraak? Kunt u uw eigen gegevens en die van uw klanten niet
meer raadplegen? Uw verzekeringscontract BA Beroep dekt het opnieuw samenstellen van de
gegevens van uw klanten. Dankzij Pack Modulis Boekhouder – Accountant worden ook de kosten
voor het opnieuw samenstellen van uw eigen gegevens die verloren, vernietigd of gestolen zijn,
vergoed tot 10 000 euro.
Bovendien krijgt u tot 1000 euro vergoeding per dag, gedurende maximaal 10 dagen, om te
compenseren voor de periode dat u niet kunt werken.

Bescherming bij computerpiraterij
Vandaag is geen enkele onderneming nog veilig voor een cyberaanval. De statistieken tonen dat
duidelijk aan, zelfs als u alle noodzakelijke maatregelen hebt genomen om u te beschermen.
Dankzij Pack Modulis Boekhouder – Accountant geniet u een tussenkomst in deze gevallen.
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Tussenkomst in de kosten voor een IT-specialist
Hebt u geen toegang meer tot uw programma’s? Is uw computer ten prooi gevallen van aan virus? Doe
dan beroep op een technicus. Het pack komt tot 10 000 euro tussen in de kosten voor een IT-specialist.

Een forfaitaire vergoeding voor het niet kunnen gebruiken van uw informaticasysteem
U ontvangt bovendien 1000 euro per dag (gedurende maximaal 10 dagen) om te compenseren voor de
tijd dat u niet kunt werken.

Een vergoeding voor de schade die uw klanten lijden
Een van uw klanten beschuldigt u ervan informatie te hebben verspreid die bij u werd bewaard. Die
informatie werd teruggevonden op de sociale media nadat u het slachtoffer werd van computerpiraterij.
Uw verantwoordelijkheid bij het verspreiden van de informatie wordt in vraag gesteld. Het pack komt tot
10 000 euro tussen, ongeacht of uw verantwoordelijkheid al dan niet wordt bevestigd.

Een forfaitaire vergoeding om uw klanten te informeren
U ontdekt dat uw informaticasysteem gehackt is. Het is mogelijk dat de gegevens van uw klanten nu
publiek beschikbaar zijn en u wil uw klanten informeren. Om u daarbij te ondersteunen, ontvangt u een
forfaitaire vergoeding van 1000 euro.

Rechtsbijstand
Uw contract Rechtsbijstand ondersteunt u tot 15 000 euro bij de noodzakelijke stappen die u moet nemen
nadat u het slachtoffer werd van computerpiraterij.
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Verzekering Formule 24 beroeps- en privéleven
U valt tijdens het sporten en u hebt een hersenschudding. U struikelt op kantoor en u verstuikt uw pols.
U kunt zich op elk moment en om het even waar blesseren, en als zelfstandige kunnen de gevolgen van tijdelijke
werkonbekwaamheid of permanente invaliditeit dramatisch zijn. Niet alleen voor u, maar ook voor uw onderneming
waarvan u de motor bent.
Dankzij de verzekering Formule 24 beroeps- en privéleven van AG Insurance kunt u uw inkomstenverlies
compenseren en de financiële veiligheid van uw onderneming en uw gezin garanderen. Bovendien wordt het begrip
“ongeval” breed geïnterpreteerd, want ook deze zaken komen in aanmerking: hernia, spierscheur, contractuur,
verstuiking en ontwrichting.
De verzekering Formule 24 biedt de keuze uit verschillende formules en dekt:
∫
∫
∫
∫

Medische kosten (vrijstelling van 150 euro)
Tijdelijke werkonbekwaamheid
Permanente invaliditeit
Overlijden

Uw makelaar zal u helpen om de formule en de kapitalen te kiezen die het meest geschikt zijn voor u.

Voordeel Pack Modulis Boekhouder - Accountant
Een vergoeding vanaf de eerste dag bij tijdelijke werkonbekwaamheid
U vertrekt om enkele dagen te gaan skiën. Na een ongelukkige val hebt u verschillende breuken aan uw
been en kunt u zich enkele weken niet verplaatsen. Omdat de duur van uw werkonbekwaamheid de duur
van de carensperiode (de periode waarbinnen uw contract niet tussenkomt) overschrijdt, wordt u vergoed
vanaf de eerste dag.

Een geherwaardeerde vergoeding bij permanente invaliditeit
Ondanks verschillende sessies bij de kinesist blijft u manken. Uw dokter meldt u dat er een blijvende
invaliditeit zal zijn. Uw Pack Modulis Boekhouder – Accountant garandeert u een hogere vergoeding dan
die van uw basiscontract.
Hebt u meer dan 25 % invaliditeit? Dan wordt het verzekerde bedrag verdubbeld voor het deel van de
invaliditeit tussen 25 % en 50 %. Het wordt zelfs verdrievoudigd als uw invaliditeit hoger is dan 50 %.
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Brandverzekeringen: Top Woning en Top Kantoor
Bent u het slachtoffer van brand, overstroming of diefstal? Zijn uw kantoorruimtes, meubels en materiaal beschadigd?
De schade aan uw kantoorruimte en aan de inhoud kan belangrijke financiële gevolgen hebben. Daarom stelt
AG Insurance u verzekeringen voor die aangepast zijn aan uw beroepssituatie, zodat u optimaal beschermd bent.
Dankzij de dekkingen van uw brandverzekering geniet u deze voordelen:
∫
∫
∫

∫
∫

U kunt kiezen om het gebouw te verzekeren, de inhoud of beide.
Naast de schade door brand dekt de verzekering onder andere de schade door een explosie, een uitwerking
van elektriciteit, diefstal of een onweer.
Met het concept “Alles is verzekerd behalve” zijn alle mogelijke schadegevallen voor elke waarborg in het
contract gedekt, behalve enkele uitzonderingen die zwart op wit zijn opgenomen in de algemene
voorwaarden.
De dekking van het verlies van weggevloeide stookolie en de sanering van de bodem.
Bijstand bij een schadegeval en depannering of vervangen van uw sloten bij diefstal.

Voordelen Pack Modulis Boekhouder - Accountant
Een vervangingskantoor
Door aanzienlijke waterschade wordt uw kantoor ernstig beschadigd. U kunt het niet meer gebruiken,
maar u kunt het zich ook niet veroorloven om niet te werken. U hebt dringend een ander kantoor nodig.
Dankzij Pack Modulis Boekhouder – Accountant hoeft u zich daar niet mee bezig te houden. Onze
bijstandsdienst is 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar en zoekt voor u een ander kantoor met alle
informatica- en telefoonverbindingen die u nodig hebt. Bovendien hoeft u de 1 eerste maand huur niet te
betalen.
Is het schadegeval waarvan u slachtoffer bent niet gedekt door uw brandverzekering Top Woning of
Top Kantoor? Denk bijvoorbeeld aan belangrijke werken die de stabiliteit van uw gebouw bedreigen ...
Geen zorgen, met Pack Modulis Boekhouder – Accountant bent u ook in dit geval gedekt.

Een aanvullende vergoeding bij diefstal of overstroming
Na een overstroming kunt u niet meer werken of de werkruimte betreden. U geniet dan een aanvullende
vergoeding van 1000 euro (gedurende maximaal 10 dagen bij overstroming en 3 dagen bij diefstal) om
dat te compenseren.
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Arbeidsongevallenverzekering
De Arbeidsongevallenverzekering is wettelijk verplicht en laat u toe uw personeel dat beschikt over een
arbeidscontract te verzekeren (werknemers, stagiaires, studenten, interimarissen ...).
Met de Arbeidsongevallenverzekering van AG Insurance beschikken ze na een ongeval op het werk of op weg naar het
werk over:
∫
∫
∫
∫

een vergoeding voor hun medische kosten;
een dagelijkse vergoeding bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid;
een rente bij permanente arbeidsongeschiktheid;
een rente voor hun erfgenamen bij diefstal.

Voordeel Pack Modulis Boekhouder - Accountant
Een omnium “externe opdrachten” voor uw werknemers
Een van uw medewerkers gaat met zijn eigen wagen
langs bij een klant. Helaas heeft hij op de terugweg de
wagen niet gezien die van rechts komt. Zijn wagen raakt
zwaar beschadigd en omdat die al ouder is dan 4 jaar,
was er geen omnium meer voor onderschreven.
Pack Modulis Boekhouder – Accountant stelt u een
omnium “externe opdrachten” voor die tussenkomt bij
brand, diefstal, glasbreuk en stoffelijke schade, zelfs bij
totaalverlies van het voertuig.
Er is een vrijstelling van toepassing, maar die zal
beperkt zijn als uw medewerker zijn voertuig laat
repareren bij een van onze erkende herstellers.
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Schuldinning

Heeft uw klant zijn laatste factuur te laat – of zelfs helemaal niet – betaald? Laat onbetaalde rekeningen niet langer
uw beroepsactiviteiten ondermijnen.

Met Modulis van AG Insurance hebt u gratis toegang tot een schuldinningsdienst:
∫
∫
∫

U hoeft niet langer uw kostbare tijd te besteden aan het terugvorderen van niet-betaalde schuldvorderingen.
U bewaart een goede verstandhouding met uw klanten.
U verliest niet langer een deel van uw inkomsten door niet of te laat betaalde facturen.

Wat betekent dat concreet?
De toegang tot deze dienst is gratis. Er zijn geen abonnements- of instapkosten. Er is ook geen minimumbedrag
dat moet worden gerecupereerd. Als het achterstallige bedrag niet wordt gerecupereerd, hoeft u niets te betalen.
Wordt er toch geld gerecupereerd, dan moet u enkel een commissie van 12 % (+ btw) betalen op het werkelijk
gerecupereerde bedrag.

Voor welke vorderingen?
U kunt een beroep doen op de schuldinningsdienst om uw professionele schuldvorderingen terug te vorderen:
Belgische en/of buitenlandse, met een geldigheidsduur van maximaal 2 jaar (wettelijk verplicht), en dat zelfs als de
schuldvordering dateert van vóór de datum waarop uw Modulis-dossier in voege trad.

En er is meer!
Bovenop de schuldinningsdienst kunt u ook advies krijgen van een advocatenkantoor om u te helpen bij het opstellen
of herzien van uw algemene verkoopsvoorwaarden, en dat aan een zeer interessant tarief. Die dienstverlening kan de
eventuele invordering nadien vergemakkelijken.
U kunt ook op elk moment de evolutie van uw dossiers opvolgen via een beveiligde website, en u beschikt over een
geïntegreerd berichtensysteem.

Voordeel Pack Modulis Boekhouder – Accountant
Toegang tot de schuldinningsdienst van Modulis, voor uw klanten
Als cijferspecialist zit u op de eerste rij om op te merken dat een vordering in het voordeel van uw klant
niet is gehonoreerd. U weet beter dan wie ook welke impact de niet-betaling van vorderingen kan hebben
op de financiën van een onderneming. Statistieken tonen trouwens aan dat bijna één op vier bedrijven
failliet gaat door financiële problemen gelinkt aan betalingsachterstand.
Dankzij het Pack Modulis Boekhouder – Accountant kunt u uw klanten mee laten genieten van de gratis
toegang tot de schuldinningsdienst. De aan hen toegekende voordelen zijn dezelfde als die waarvan u
profiteert als Modulis-klant. Met die unieke service op de verzekeringsmarkt, kunt u uw klanten helpen en
ervoor zorgen dat ze hun beroepsactiviteiten niet laten ondermijnen.

Promotiemateriaal
Op www.aginsurance.be vindt u een document waarin we uitleggen welke stappen er moeten worden
ondernomen bij een vraag naar een schuldvorderingsprocedure. Aarzel niet om het te downloaden
en het aan uw klanten te geven. Zo is ook voor hen duidelijk welke stappen ze moeten volgen om hun
schuldvorderingen te recupereren.
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De klant kan een dossier indienen via:
- E-mail: business@alterius.be
- tel: 02/664.07.95
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U geniet de hieronder beschreven waarborgen, volgens
de basisverzekeringen die u hebt onderschreven
in uw Modulis-dossier.

U geniet de waarborgen …

als uw Modulis-dossier het volgende bevat:

Toegang tot de schuldinningsdienst van Modulis voor
uw klanten

Deze waarborg geniet u altijd

Een forfaitaire vergoeding voor het opnieuw
samenstellen van uw gegevens

Een verzekering BA Beroep

Bescherming bij computerpiraterij

Een verzekering BA Beroep

∫ Een geherwaardeerde vergoeding bij permanente
invaliditeit
∫ Een vergoeding vanaf de eerste dag bij tijdelijke
arbeidsongeschiktheid

Een verzekering Formule 24

Een vervangingskantoor

Een brandverzekering

Een aanvullende vergoeding bij diefstal of
overstroming

Een brandverzekering

Een omnium “externe opdrachten” voor uw werknemers

Een arbeidsongevallenverzekering
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Checklist: bent u goed verzekerd? En uw onderneming en
uw personeel? Hebt u al gedacht aan uw pensioen?
Is uw gezin goed beschermd?
Bij AG Insurance bieden de verzekeringen oplossingen voor uw onderneming, uw personeel, uw fiscale positie en
uw privésituatie. Maak een inventaris van de risico’s die u loopt en contacteer uw makelaar om te weten met welke
verzekeringen u deze risico’s kunt afdekken.

Waarom kiezen voor AG Insurance voor het beheer van uw verzekeringen?
Een globale aanpak van uw behoeften
Onze producten en waarborgen zijn specifiek ontwikkeld om alle aspecten van uw beroeps- en privéleven te
beschermen: uw vermogen, uw gezin, uw activiteiten, uw gezondheid, uw pensioen …

Oplossingen op uw maat
Onze specialisten stellen oplossingen voor die beantwoorden aan de specifieke behoeften van uw beroep.

Modulis
Modulis is een concept waarmee u al uw beroepsverzekeringen kunt groeperen in 1 dossier, zodat u een globaal
overzicht hebt en een vereenvoudigd beheer, aan bijzonder voordelige voorwaarden.

Uw onderneming
Het gebouw en de goederen
Is uw kantoor en het materiaal dat u nodig hebt om uw beroep te kunnen uitoefenen optimaal beschermd?
Een brand, diefstal of waterschade kan iedereen overkomen. AG Insurance biedt u verzekeringen aan die het gebouw
dekken, en de inhoud met verschillende uitbreidingen, onder andere voor het informaticamateriaal.

Uw personeel
Arbeidsongevallenverzekering
Is uw personeel goed gedekt? De Arbeidsongevallenverzekering is verplicht en dekt uw personeel bij een ongeval
op het werk of tijdens het woon-werkverkeer. Bij AG Insurance bestaan er bovendien oplossingen op maat om uw
belangen als werkgever en sleutelpersoon van uw onderneming optimaal te verzekeren.

Uw verantwoordelijkheid
Hebt u een contract afgesloten conform de vereisten van uw beroepsinstelling, zodat u uw activiteiten met een
gerust gemoed kunt uitvoeren?

Het pensioen van uw medewerkers
Hebt u al gedacht aan een groepsverzekering om uw medewerkers een aanvullend pensioen te garanderen?
AG Insurance biedt u een oplossing op maat van uw kmo.
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Uw voertuig
Is uw wagen goed verzekerd? Het contract BA Auto is verplicht, maar dankzij de uitbreidingen en aanvullende
waarborgen van ons gamma, profiteert u van extra voordelen zoals bijstand 24 uur op 24, Pack Auto en
Top Bestuurder, dat tussenkomt als u de aansprakelijke bestuurder bent.

Uw gezondheid
Hospitalisatie
Hebt u al een hospitalisatieverzekering? De kosten voor een ziekenhuisverblijf kunnen namelijk zeer snel oplopen.
Deze verzekering komt ook tussen voor de dekking van de kosten voor de behandeling van 30 ernstige ziekten zoals
kanker, diabetes en Alzheimer.

Gewaarborgd inkomen bij ziekte of een ongeval
Wilt u een vervangingsinkomen verzekeren bij arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of na een ongeval? Met de
oplossingen van AG Insurance dekt u inkomensverlies, uw vaste kosten en de omzet van uw onderneming.

Verzekering Formule 24
Dankzij de verzekering Formule 24 beroeps- en privéleven kunt u uw inkomensverlies compenseren en de financiële
veiligheid van uw onderneming en van uw gezin waarborgen.

Uw overlijdensverzekering
Wat zou er gebeuren als u onverwacht zou sterven? Overlijden is geen aangenaam onderwerp en niemand wil er
graag over praten. Nochtans kunt u het beter nu al voorzien want de gevolgen voor uw gezin en uw onderneming
kunnen niet alleen emotioneel, maar ook financieel zwaar zijn. De overlijdensdekking kan als aanvulling op uw
pensioenverzekering worden genomen. U kunt ook een overlijdensverzekering onderschrijven voor een bepaalde
periode (tijdelijke overlijden met constant kapitaal) die de betaling van een vooraf bepaald bedrag garandeert aan uw
naasten, als u in die periode zou sterven.

Uw pensioen
Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen
Dankzij uw VAPZ geniet u vandaag en bij uw pensioen fiscale en sociale voordelen, terwijl u een comfortabel
aanvullend pensioen opbouwt. Hebt u al gehoord van het sociaal VAPZ? Een optimale oplossing als u nog meer wil
sparen en een deel van uw bijdragen wil toewijzen aan een solidariteitsfonds. Dat laat u toe om uw belastingaftrek te
verhogen, uw sociale bijdragen te verminderen en te profiteren van niet te verwaarlozen sociale prestaties.

Individuele Pensioentoezegging
Bent u bedrijfsleider en wilt u zeker zijn van een comfortabel pensioen, wat er ook gebeurt? Dat is mogelijk dankzij de
Individuele Pensioentoezegging (IPT) van AG Insurance. Met deze pensioenverzekering koppelt u solide waarborgen
voor uw toekomst met onmiddellijke voordelen voor u en voor uw onderneming!

Hebt u onze checklist overlopen? Contacteer dan uw makelaar om erover te spreken.
Hij is voor u als zelfstandige het best geplaatst om u een optimale bescherming en
oplossingen op maat te bieden. Hij is ook uw tussenpersoon bij een schadegeval.
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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 (de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel, tel. 02 547 58 71 – Fax 02 547 59 75 - www.ombudsman.as).

0079-2464630N-14032016

Uw makelaar

AG Insurance nv – E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849
www.aginsurance.be – Tel. +32(0)2 664 81 11
Belgische Verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel
  
Verantwoordelijke Uitgever: Johan Adriaen

