Wacht niet op je volgende leven.
Leef nu al voluit met AG.

SUPPORTER VAN JOUW LEVEN
Bij AG helpen we de Belgen om elke minuut van hun leven volop te laten benutten.
Om voluit te leven. Onbezorgd en met een open blik op de toekomst.
We gaan daarbij uit van een eenvoudig
principe. Het leven is te mooi en tijd te
kostbaar om op een volgend leven te
wachten. Het moet hier en nu gebeuren.
En daarbij spelen we een betekenisvolle rol.
Voor alles wat écht telt: gezondheid, familie,
pensioen, mobiliteit.
Hoe doen we dat? In de eerste plaats met
onze verzekeringen, uiteraard. Vanuit onze
historische zetel in hartje Brussel zorgen we,
samen met onze distributiepartners, al bijna
200 jaar voor de gemoedsrust van bijna een
op twee Belgische gezinnen, en daar zijn we
trots op. Maar we doen meer dan dat.
Wij geven duizenden Belgische ondernemers
en bedrijven de middelen om hun projecten
te verwezenlijken. Zo zijn we een belangrijke
motor voor de economie van ons land.
De vastgoedprojecten van AG Real
Estate creëren kwalitatief hoogstaande

infrastructuur voor alle generaties: van
scholen voor onze kinderen (200 scholen
voor 133 000 leerlingen via Scholen van
Morgen) tot ultramoderne rusthuizen voor
onze senioren.

“We spelen een
betekenisvolle rol.
Voor alles wat écht telt:
gezondheid, familie,
pensioen, mobiliteit.”
We zetten nadrukkelijk in op innovatie.
Met Phil at Home bijvoorbeeld, een
vernieuwende service die ouderen
ondersteunt en begeleidt, waardoor ze thuis
comfortabel en veilig kunnen blijven wonen.

Of het spaar- en beleggingsplatform Yongo,
waarmee ouders bijdragen aan de grote
en kleine dromen van hun kinderen, en hen
tegelijkertijd leren omgaan met geld.
We zetten ook met plezier onze schouders
onder de deeleconomie en de mobiliteit
van morgen via onze baanbrekende
verzekerings-, preventie- en
bijstandsdiensten.
De constante in dit alles: onze focus op
de mens.
AG verzekert, ondersteunt, investeert
en bouwt. Zo zijn we elke minuut van elke dag
supporter van jouw leven. Wacht dus niet op
je volgende leven. Leef nu al voluit met AG.

“AG verzekert, ondersteunt,
investeert en bouwt.”
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