PEUGEOT VERZEKERING

Onze autoverzekering, even uniek als u.

EEN VOLLEDIGE AUTOVERZEKERING
OP MAAT !

ALLES BEGINT
MET EEN VOLLEDIGE BA-DEKKING …

Niet alleen tijden veranderen, ook de autoverzekeringen.

Iedereen die met de wagen rijdt in ons land, is verplicht een verzekering burgerlijke
aansprakelijkheid (BA) te hebben. Als u voor een ongeval aansprakelijk bent, dan
vergoedt de burgerlijke aansprakelijkheid van Peugeot Verzekering in uw plaats de
schade die anderen hebben geleden.

Premies worden niet langer berekend op basis van het bonus-malussysteem. Voortaan
wordt uw rijgedrag beoordeeld : uw premie houdt rekening met uw voorzichtige rijstijl en
ervaring in het verkeer.

EEN UNIEKE AUTOVERZEKERING
VOOR EEN UNIEKE BESTUURDER !
Uw rijgedrag maakt van u een unieke automobilist. Peugeot Verzekering weet dat en
moedigt voorbeeldig rijgedrag aan. U krijgt dan ook een autoverzekering op maat !
U hebt uw rijbewijs al een aantal jaar … zoveel te beter ! Geen ongeval in fout de laatste
jaren ? Peugeot Verzekering erkent uw voorzichtigheid op de weg en biedt u de premie die
u verdient. Enkele jaren ervaring op de weg ? Zoveel te beter. De leeftijd van uw rijbewijs
heeft een gunstige invloed op uw premie.

Bij Peugeot Verzekering hebben wij aan deze basisdekking onmiskenbare voordelen
gekoppeld, die u automatisch geniet.

Eerste hulp
Een auto-ongeluk in België met immobilisatie van het voertuig tot gevolg ? Wij komen u
snel en degelijk te hulp. Als pechverhelping ter plaatse onmogelijk is, wordt uw wagen
weggesleept naar de Peugeot-garage van uw keuze en wordt u naar huis gebracht.
Kan uw auto niet onmiddelijk worden hersteld ? Dan krijgt u gedurende 24 uur een
vervangwagen ter beschikking.

EURO+
Wanneer u in het buitenland gewond raakt door een ongeval in uw recht, is de
schadevergoeding meestal lager en laat ze langer op zich wachten dan in België.
Het voordeel EURO+ schiet het grootste deel van het te betalen bedrag voor en
compenseert het verschil in de evaluatie van uw lichamelijke schade, dat in de meeste
West-Europese landen vaak lager is.

De Click waakt over uw premie
Als u uw rijbewijs minstens 11 jaar hebt en geen ongeval BA in fout hebt gehad de
laatste 5 jaar, dan kan u de Click krijgen.
De Click neutraliseert de tarifaire invloed van een schadegeval op de waarborgen
burgerlijke aansprakelijkheid en/of omnium. Dit tot tweemaal toe !
Voor meer info, vraag onze Algemene Voorwaarden Peugeot Verzekering.

UW PEUGEOT, UZELF ALS BESTUURDER,
UW MOBILITEIT EN UW BELANGEN
PERMANENT BESCHERMD
Sereen en ontspannen rijden : een must. Peugeot Verzekering is zich daarvan bewust en
biedt u een waaier optionele dekkingen aan om :

Uw voertuig zo goed mogelijk te beschermen

> 0 euro franchise bij het eerste schadegeval
U betaalt geen franchise bij uw eerste ongeval indien de herstelling excl. btw meer
dan 2,5% van de verzekerde waarde bedraagt of indien uw wagen totaalverlies wordt
verklaard. Op voorwaarde dat u een beroep doet op een erkende Peugeot-hersteller.

Peugeot Verzekering biedt u twee formules aan - mini-omnium en omnium - aangepast
aan uw behoeften en budget.

U als bestuurder te beschermen

Aan de hand van dit kleine overzicht van de schade die door deze formules worden
gedekt, kunt u de dekking kiezen die het best bij u past :

Veel bestuurders denken dat ze volledig gedekt zijn bij een ongeval. Maar niets is minder
waar. Wanneer u gewond raakt bij een ongeval waarbij u in fout bent, draait u zélf op voor
de kosten die vaak haast niet te overzien zijn en die verdergaan dan medische kosten.
Dankzij de optie veiligheid van de bestuurder bent u als bestuurder wél gedekt, evenals
alle andere bestuurders van uw wagen. Zelfs wanneer u als hoofdbestuurder een
ander voertuig bestuurt in het kader van uw privé-leven, geniet u deze dekking. Dat is
bijzonder mooi meegenomen.

mini-omnium

omnium

Diefstal of poging tot diefstal
Schade door natuurgeweld of brand
Botsing met een loslopend dier
Glasbreuk

Uw mobiliteit te beschermen

Schade door ongeval in fout
Schade door ongeval zonder
(gekende) tegenpartij

Wilt u zeker zijn geholpen te worden wanneer het nodig is op reis, thuis of onderweg ?
U hebt een ongeval en uw wagen is geïmmobiliseerd ? Autopech, uw auto gestolen ?
De Assistance+ van Peugeot Verzekering waakt over u en uw familie. Dag en nacht.

Vandalisme
Kiezen voor een volledige omnium bij Peugeot Verzekering is kiezen voor maximale rust,
maximaal comfort en maximale service ! In dat geval geniet u :
> Een waardegarantie van 3 jaar
Bij totaalverlies of diefstal kunt u bij Peugeot Verzekering kiezen voor een nieuwe Peugeot
met dezelfde cataloguswaarde of een klassieke cashvergoeding. Deze waardegarantie is
geldig gedurende de eerste drie jaar na de eerste inschrijving van uw voertuig.

Peugeot Verzekering (in natura)

100 %

100 %

Dekkingen

94 %
Jaar 1

82 %
Jaar 2

Jaar 3

>E
 en wachttijd zonder zorgen dankzij de totaalverliesdekking voor het overgenomen
voertuig
Als uw erkende Peugeot-verdeler uw huidige auto overneemt, wordt die ook gedekt door
de volledige omnium van Peugeot Verzekering, tot de levering van uw nieuwe Peugeot :
in geval van totaalverlies van het overgenomen voertuig ten gevolge van een ongeval,
vergoedt Peugeot Verzekering u ten bedrage van de overnameprijs die u met uw erkende
Peugeot-verdeler bent overeengekomen.

Ja, in België naar een erkende
Peugeot-garage van uw keuze
en in het buitenland naar de
dichtstbijzijnde Peugeot-garage

Ja, in België naar een erkende
Peugeot-hersteller van uw keuze
en in het buitenland naar de
dichtstbijzijnde Peugeot-garage

24 uur in België, verlengd met
weekend- en feestdagen

Maximaal 15 dagen in België (*)
Maximaal 7 dagen in
het buitenland

Pech
Herstelling/
wegslepen

100 %

70 %

Assistance+

Ongeval / diefstal /
brand

Vervangwagen
Klassieke omnium (in geld)

Eerste hulp

(*) Indien u uw voertuig laat herstellen bij een erkende Peugeot-hersteller. Indien u geen
beroep doet op een erkende Peugeot-hersteller, krijgt u gedurende maximaal 7 dagen
een vervangwagen.

Uw belangen te beschermen
Wat als er onenigheid is over de aansprakelijkheid bij een ongeval ? Of wat als de tegen
partij niet verzekerd is ? In zo’n geval garandeert de dekking rechtsbijstand van uw
Peugeot Verzekering dat uw belangen optimaal verdedigd worden. Op onze kosten.

EN DAN IS ER OOK NOG ALLES WAT
PEUGEOT VERZEKERING EXTRA VOOR U DOET
Een vervangwagen bij ongeval of diefstal
Wanneer u na een ongeval in recht of in het kader van uw dekking omnium beslist om uw
Peugeot te laten herstellen bij een erkende Peugeot-hersteller, krijgt u een vervangwagen
tijdens de hele herstelperiode. En bij diefstal of totaalverlies mag u, in afwachting van
uw nieuwe Peugeot, al vanaf de eerste dag rekenen op een vervangwagen voor een
periode van maximaal 3 maanden dankzij uw dekking (mini-)omnium.

Herstellingen met Peugeot-garantie
Dankzij Peugeot Verzekering is uw wagen in goede handen bij de erkende Peugeothersteller van uw keuze, waar naast het koetswerk ook de mechanische en elektronische
herstellingen volgens de regels van de kunst uitgevoerd worden.

Herstellingen worden rechtstreeks betaald
Een ongeval en u bent niet in fout ? Maakt u zich dan geen zorgen over de factuur van
uw herstelling of een eventueel voorschot. Peugeot Verzekering regelt dat rechtstreeks
met uw erkende Peugeot-hersteller met uitzondering van de eventuele vrijstelling en de
recupereerbare btw.

Wij regelen alles voor u !
Wat als u elders verzekerd bent en wilt overschakelen naar Peugeot Verzekering ?
Peugeot Verzekering regelt alles voor u en zorgt dat u niets verliest van de reeds
betaalde premies.

De Info Line van Peugeot Verzekering : stand-by voor u
Wat als u ’s nachts of tijdens het weekend een ongeval hebt en niemand kunt bereiken ?
Wees gerust, ook op dergelijke situaties is Peugeot Verzekering voorzien ! Want bij
ongeval of diefstal kunt u terecht bij onze exclusieve Info Line. 7 dagen per week, 24u
per dag ! Wij doen er alles aan om u zo snel en efficiënt mogelijk te helpen.

Uw beste vertrouwenspersoon : uw eigen Peugeot-verdeler
Niemand kent u en uw wagen beter dan uw Peugeot-verdeler. Hij heeft er alles voor
over om te zorgen dat u niet alleen blij bent met uw wagen, maar dat u er zich ook veilig
mee voelt. Altijd en overal.
Ervaring en voorzichtigheid achter het stuur verdienen de beste verzekering !

Wilt u meer weten over alle voordelen en voorwaarden van Peugeot Verzekering
of een offerte krijgen?
Bel gratis zonder nog te wachten naar 0800 96 391.

Dit product Peugeot Verzekering werd ontwikkeld door AXA, Belgische verzekeringsmaatschappij, en is
onderworpen aan het Belgisch recht. Het verzekeringscontract wordt gesloten voor een looptijd van een
jaar met mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging. Vergeet niet alvorens het product te onderschrijven de
verzekeringsvoorwaarden te raadplegen. De aangeboden dekkingen zijn uitgebreid en worden uitgelegd in de
verzekeringsvoorwaarden waarin eveneens de eventuele beperkingen of uitsluitingen van de waarborgen zijn
gepreciseerd. U kan deze documenten gratis verkrijgen via de website op het adres www.peugeot.be.
In het geval van een eventuele klacht kan u beroep doen op de dienst Customer Protection (Vorstlaan 25 1170
Brussel, e-mail: customer.protection@axa.be). Indien de u aangeboden oplossing niet voldoet, kan u zich wenden tot
de dienst Ombudsman Verzekeringen, de Meeûsplein 35 1000 Brussel (www.ombudsman.as).

Peugeot Verzekering is een product van AXA Belgium, NV van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039 (KB 04-07-1979, BS 14-07-1979) Maatschappelijke zetel :
Vorstlaan 25 - B-1170 Brussel • Tel. : 02 678 61 11 • Fax : 02 678 93 40 KBO nr: BTW BE 0404.483.367 RPR Brussel.
PSA Finance Belux N.V, Avenue de Finlande 4-8 te 1420 Braine-l’Alleud (KBO nr. 0417.159.386 - Tel.: +32 2 370 77 11 - Fax: +32 2 332 12 33 - psafinance@ psa-finance.
com - inschrijvingsnummer FSMA 019653A – IBAN: BE86 3100 0100 5250 – BIC: BBRU BE BB), treedt op als verbonden verzekeringsagent van AXA Belgium N.V. De
door de FSMA erkende Peugeot-verdelers treden op als subagent voor PSA Finance Belux N.V. De Peugeot-verdelers die niet door de FSMA zijn erkend treden op als
klantenaanbrenger.
Wilt u meer weten over alle voordelen en voorwaarden van Peugeot Verzekering of een offerte (aanbod) te krijgen? Bel gratis naar 0800 96 391.
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