P&V Auto
Andere voordelen P&V Auto
1.	Uw auto is uitgerust met veiligheidstechnologie,
zoals een automatisch remsysteem, een systeem
dat vermoeidheid detecteert of een systeem voor
rijstrookherkenning? Dan krijgt u een korting,
zowel op de premie voor uw BA-autoverzekering
als op de premie voor uw full omnium.
2. U betaalt minder vrijstelling wanneer u uw wagen
in een erkende garage laat herstellen.
3. 	U krijgt een korting op uw vrijstelling als u ook
een familiale verzekering en een brandverzekering
afsluit binnen een Ideal Family Plan bij P&V. U
betaalt bovendien de premies van uw wagen op
eigen tempo over twaalf maanden. Zonder kosten.

U wilt graag meer inlichtingen over de waarborgen van
P&V Auto, alle verzekerde en de niet-verzekerde risico’s
en de voorwaarden? Contacteer uw P&V agent. Hij
helpt u de beste keuzes te maken.

Voor meer informatie of voor
een afspraak met uw P&V agent:

P&V Klantendienst

02 210 95 81

maandag - donderdag:
08u30 - 17u00
vrijdag:
08u30 - 16u00
infonl@pv.be - www.pv.be

P&V Auto is een product ontwikkeld door P&V Verzekeringen. Het is onderworpen aan
het Belgisch recht. Het contract wordt afgesloten voor een jaar en kan stilzwijgend
verlengd worden.
Dit document is puur informatief. Het engageert P&V op geen enkele manier. Gelieve
de algemene voorwaarden van P&V Auto door te nemen voor u een contract tekent. U
vindt deze op www.pv.be of bij uw P&V agent.
Als u niet tevreden bent, kunt u uw agent contacteren of onze Dienst
Klachtenmanagement. Dat kan per post naar Klachtenmanagement, Koningsstraat
151, 1210 Brussel. Per e-mail naar klacht@pv.be of telefonisch op 02 250 90 60. Als u
niet tevreden bent met de voorgestelde oplossing, contacteert u de Ombudsman van
de Verzekeringen, de Meeûssquare 35 in 1000 Brussel. Dat kan ook telefonisch op
02 547 58 71, of per e-mail naar info@ombudsman.as.
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4. 	U bent jonger dan 26 jaar, en u bent begaan met uw
veiligheid? Als u de P&V Go Box installeert, krijgt u
een fikse korting op de premie voor uw BA- en full
omnium autoverzekering.

rmule
Kies een omniumfo
op uw maat

Omniumverzekering
Gefeliciteerd met de aankoop van uw wagen! En
omdat u de beste bescherming wilt, hebt u bij P&V een
autoverzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA) op
uw maat afgesloten. Wij danken u voor uw vertrouwen.
Maar wat gebeurt er als uw auto ernstig beschadigd
raakt, of gestolen wordt? Hoe kunt u zich daartegen
beschermen? Kies voor een omniumverzekering! Bij
P&V vindt u een omnium op uw maat, dankzij de grote
keuze aan waarborgen.
Kies tussen 2 formules:

Zowel de klassieke omnium als de mini-omnium
vergoeden:
• glasbraak (panoramisch dak inbegrepen);
• schade door natuurkrachten;
• schade door een ongeval met dieren;
• schade door een brand, ontploffing of bliksem;
• schade door diefstal of poging tot diefstal. Deze
waarborg is een optie bij de mini-omnium. Bij
de klassieke ‘full’ omnium is deze dekking altijd
inbegrepen.
De klassieke ‘full’ omniumverzekering vergoedt
daarbovenop de materiële schade aan uw voertuig die
veroorzaakt werd door vandalisme of na een ongeval.
Dat is niet het geval bij de mini-omnium.

Deze formule is geschikt voor nieuwe wagens en
voertuigen jonger dan 5 jaar. Met deze omnium
verzekert u uw wagen gedurende een eerste periode
voor 100% van zijn cataloguswaarde. U kiest zelf hoe
lang deze periode duurt: 6, 12 of 24 maanden. Daarna
zakt de verzekerde waarde maandelijks met 1%.
Mini-omnium
De mini-omniumverzekering is minder uitgebreid dan
de klassieke omnium. Toch kunnen de vele waarborgen
voor u volstaan om uw wagen goed te verzekeren.

Materiële
schade

P&V stelt u ook voor…
Mini-omnium

de P&V Bijstand aan personen (ziekte,
overlijden, verdwijning, ...) en aan uw voertuig
(panne, diefstal, ...).

‘full’ omnium

Heeft uw nieuwe auto ondertussen al enkele jaren op
de teller staan? Of u hebt een tweedehandswagen? U
wilt graag blijven genieten van de uitgebreide dekking
van een omnium, maar u vindt de premie te hoog?
Ontdek dan onze nieuwe omnium waarbij u elk jaar
minder betaalt!
Hoe wordt uw premie dan berekend? Vertrekpunt is de
cataloguswaarde van uw auto, zeg maar de waarde van
uw auto toen die nog nieuw was. Jaarlijks vermindert
deze waarde waardoor u meteen minder premie
betaalt.
En er is meer. Aangezien de waarde van uw auto
jaar na jaar blijft dalen, doet uw premie dat ook! Dat
‘degressieve’ principe zorgt ervoor dat een omnium
voor iedereen toegankelijk is.

Klassieke ‘full’ omnium

Diefstal of
poging tot diefstal

Auto ouder dan 2 jaar?

Ontdek onze verschillende waarborgen op onze
website www.pv.be.

