P&V Auto

PRODUCTFICHE

Bij P&V stelt de klant zelf zijn autoverzekering samen. Afhankelijk van zijn profiel, kunt u de polis van uw klant
uitbreiden met de waarborgen in ons aanbod. Zo betaalt de klant bij P&V alleen voor wat hij echt nodig heeft.

P&V Auto - Overzicht van de waarborgen
1. Burgerlijke aansprakelijkheid - schade aan derden bij een ongeval
• bijstand na ongeval inbegrepen
• BOB-waarborg inbegrepen
• bestuurder jonger dan 26 jaar: korting op de BA-premie na installatie van een P&V Go Box
2. Omnium - schade aan het eigen voertuig
• keuze tussen:
- mini-omnium zonder diefstal
- mini-omnium met diefstal
- volledige omnium
• keuze tussen:
- klassiek systeem op basis van catalogus- of factuurwaarde
- degressief systeem (met automatische premiedaling) op basis van de cataloguswaarde
• keuze van de vrijstelling bij ‘materiële schade’: low, medium of high
• bestuurder jonger dan 26 jaar: korting op de premie ‘materiële schade’ (volledige omnium) na installatie van een
P&V Go Box
3. Bijstand
• bijstand Voertuig
• bijstand Personen
4. Rechtsbijstand
• P&V werkt voor de rechtsbijstand samen met Arces, die met Artikel 1 garant staat voor de beste rechtsbijstand
op de Belgische markt
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5. Bestuurdersverzekering
• vergoedende formule
• forfaitaire formule
6. Extra voordelen
• levenslange bonus-malus -2
• snellere daling bonus-malus voor jonge bestuurders
• korting bij nieuwe technologieën
• korting bij < 10.000 km/jaar

Schade aan derden bij een ongeval
Burgerlijke aansprakelijkheid
P&V zorgt voor een maximale bescherming en betaalt:
- alle materiële schade aan voertuigen en andere eigendommen van derden;
- alle lichamelijke schade aan derden;
- alle lichamelijke schade aan de eigen passagiers.
De dekking geldt voor schadegevallen in België en in de landen vermeld op de groene kaart.

Goed om weten P&V gelooft in het BOB-principe: een ander laten rijden als er te diep in het glas werd
gekeken. Daarom vergoeden we de schade aan de wagen van de klant als die na een feestje door een BOB
bestuurd werd en in een ongeval betrokken raakte. Ook voor schade aan een wagen die de klante zelf als BOB
bestuurde, is hij verzekerd. De vergoeding bedraagt maximum 25.000 euro met een vrijstelling van 500 euro.
Daarnaast zorgt P&V voor de eerste bijstand na een ongeval. Zo is het takelen van het voertuig en het vervoer van
alle personen naar huis of naar de plaats van bestemming inbegrepen in de dekking. En indien nodig zorgen we voor
een vervangwagen zodat de klant altijd mobiel blijft (als de klant deze waarborg koos bij het afsluiten van de polis).
Deze waarborg is geldig zowel in België als in het buitenland (landen vermeld op de groene kaart).

Jonger dan 26 jaar? Korting dankzij P&V Auto Jr.! P&V Auto Jr. is een autoverzekering
voor jongeren tot 26 jaar. Dankzij een P&V Go Box, een toestelletje dat geïnstalleerd wordt in de auto en
gegevens over de rijgewoonten verzamelt (met respect voor de privacy), hebben zij recht op een extra
korting op hun premie BA en materiële schade. De P&V Go Box zorgt bovendien voor extra veiligheid.

Extra voordelen van de P&V Go Box
• Veiligheid en bijstand
Als de P&V Go Box een impact waarneemt – bij een botsing bijvoorbeeld – nemen we onmiddellijk contact
op met de klant om te zien welke hulp we kunnen bieden. Bedraagt de impact meer dan 4 g wordt voor alles
gezorgd. Onze bijstandverlener stuurt een takelwagen en contacteert de bestuurder om na te gaan of men
de hulpdiensten moet oproepen.
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• Diefstalbescherming
Met de ingebouwde GPS in de P&V Go Box kan de auto gemakkelijker opgespoord worden.

Schade aan het eigen voertuig
Omniumverzekering
P&V geeft de klant de keuze uit 3 omnium-formules. Binnen deze formules kiest de klant welke waarde hij wilt
verzekeren en hoe hoog zijn vrijstelling is bij de waarborg materiële schade.

3 formules
• Mini-omnium zonder diefstal:
- brand: schade door brand, ontploffing, kortsluiting of bliksem;
- natuurkrachten: schade door natuurrampen zoals grondverschuivingen, zware stormen (windkracht > 80
km/u) en hagel, neervallende stenen, aardbevingen en overstromingen;
- dieren: schade door onverwacht contact met een dier;
- glasbraak: schade aan de voor-, zij- en achterruiten of aan het glazen dak.
• Mini-omnium met diefstal:
- de vier waarborgen van de mini-omnium;
- diefstal: het voertuig wordt verzekerd tegen verdwijning, beschadiging en vandalisme door diefstal of
poging tot diefstal, inclusief carjacking of homejacking. Naast vergoeding van de schade zorgt P&V voor een
vervangwagen en eventuele repatriëring naar huis.
• Volledige omnium:
- de vijf bovenstaande waarborgen;
- materiële schade: deze waarborg dekt de schade die de verzekerde zelf veroorzaakte of wanneer er geen
dader kan gevonden worden (denk aan vandalisme).

Verzekerde waarde
• Voor welk bedrag de auto verzekeren? Uw klant heeft de keuze uit:
- de cataloguswaarde: dit is de officiële verkoopprijs, inclusief opties, in België op het moment van aankoop van
het voertuig;
- de factuurwaarde: de aankoopprijs of de prijs die betaald werd op het moment van aankoop.
De keuze voor cataloguswaarde of factuurwaarde hangt onder meer af van de leeftijd van het voertuig (nieuw of
tweedehands) en voor welk systeem van waardevermindering men kiest (zie verder).
• Hoe snel verliest de auto zijn waarde?
De waarde van een auto neemt jaar na jaar af. Daarom kunnen we na een tijdje niet meer de volledige catalogus- of
factuurwaarde als schadebedrag uitkeren bij een totaal verlies.
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Bij P&V kan de klant zelf bepalen hoe de waardevermindering van zijn auto verloopt.
- Geleidelijke afschrijving van 1%: de auto verliest elke maand 1% van zijn waarde, maar de klant kiest zelf
vanaf wanneer de afschrijving start: na 6 of 12 maanden of na 24 maanden (enkel voor nieuwe voertuigen). Na
60 maanden stappen we van dit systeem af en kijken we naar de werkelijke waarde van de auto.
- Degressieve afschrijving met premiedaling: we starten met de oorspronkelijke cataloguswaarde. Na één
jaar (na de eerste inverkeersstelling) zakt de waarde van de auto met 15%. Na het tweede jaar vermindert de
waarde weer met 15% (15% op 85% is 72,15%). En zo elk jaar opnieuw. Maar ook de premie van de omniumverzekering wordt almaar goedkoper, elk jaar krijgt de klant namelijk 5% korting op de premie! Bovendien geldt
dit systeem ook voor de mini-omnium.

Goed om weten Het systeem van degressieve afschrijving geldt voor auto’s van minimum 2 en
maximum 8 jaar oud (op moment van onderschrijving). Deze formule is dus heel interessant voor jonge
tweedehandswagens die u op deze manier toch langer omnium kunt verzekeren. Maar ook een nieuwe
auto kan na 2 jaar verzekerd worden in deze degressieve formule, als de klant dit wenst.
In de praktijk ziet het degressief systeem er als volgt uit:
Ouderdom van het voertuig

Verzekerde waarde

(op basis van de datum van de
eerste inverkeerstelling)

(in vergelijking met
de oorspronkelijke
cataloguswaarde)

Premievermindering

< 1 jaar

nvt

nvt

≥ 1 jaar en < 2 jaar

nvt

nvt

≥ 2 jaar en < 3 jaar

72,25%

-10%

≥ 3 jaar en < 4 jaar

61,41%

-15%

≥ 4 jaar en < 5 jaar

52,20%

-20%

≥ 5 jaar en < 6 jaar

44,37%

-25%

≥ 6 jaar en < 7 jaar

37,71%

-30%

≥ 7 jaar en < 8 jaar

32,06%

-35%

≥ 8 jaar en < 9 jaar

27,25%

-40% = maximum

≥ 9 jaar en < 10 jaar

23,16%

Vrijstelling
Hoeveel van de schade betaalt de klant zelf? Bij P&V kan de verzekeringsnemer zelf de hoogte van zijn vrijstelling
(franchise) kiezen. De vrijstelling hangt af van de verzekerde waarde van het voertuig op het moment van de
onderschrijving van de verzekering. Hoe hoger de vrijstelling, hoe lager de premie.
Verzekerde waarde

Low

Medium

High

< 12.500

200

350

550

12.500 – 24.999

300

550

850

25.000 – 37.499

450

800

1.150

37.500 – 59.999

750

1.050

1.450

60.000 – 79.999

950

1.150

1.650

80.000 – 99.999

1.150

1.450

1.850

100.000 – 150.000

1.500

-

-

> 150.000

2.000

-

-
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in euro

Goed om weten
De vrijstelling wordt verlaagd:
• bij een herstelling in een erkende garage;
• wanneer de klant zijn autoverzekering onderbrengt in een Ideal Family Plan, samen met minstens twee
andere polissen (P&V Woning, BA Gezin).
De korting is een vast bedrag, ongeacht het gekozen niveau van vrijstelling. Bovendien kunnen beide
voordelen samengevoegd worden, waardoor de vrijstelling fors verlaagt!
Verzekerde waarde

Vermindering vrijstelling
erkende garage

Vermindering vrijstelling Ideal
Family Plan

< 12.500

50

75

12.500 – 24.999

50

100

25.000 – 37.499

75

175

37.500 – 59.999

100

350

60.000 – 79.999

200

400

80.000 – 99.999

200

500

100.000 – 150.000

300

700

>150.000

500

800

in euro

Bijstandsverzekering
Bijstand na een ongeval zit standaard in de BA-verzekering van P&V. Maar daarnaast kan uw klant zijn verzekering
uitbreiden met de volgende waarborgen:
• Bijstand Voertuig: bijstand bij pech of (poging tot) diefstal.
- Permanente bijstand: 24 uur op 24, 7 dagen op 7. Onze medewerkers zorgen ervoor dat uw klanten
geholpen worden.
- Snelle sleepdienst: we slepen het voertuig meteen naar de garage, als het niet ter plaatse kan hersteld
worden.
- Netwerk van erkende herstellers in België.
- Vervangwagen: de klant is onmiddellijk weer mobiel.
- Repatriëring: we brengen de klant en zijn voertuig weer naar huis vanuit het buitenland (landen vermeld op de
groene kaart).
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• Bijstand Personen: wanneer uw klant of één van zijn inwonende gezinsleden tijdens een vakantieverblijf ziek
of gewond raken of overlijden, zorgen we voor repatriëring en andere dringende bijstand (zoals opname in het
ziekenhuis, overbrengen van een familielid, …). Deze waarborg geldt wereldwijd.

Vergoeding van gerechtskosten
Rechtsbijstandsverzekering
Een schadegeval kan wel eens een gerechtelijk staartje krijgen. Dan is het belangrijk dat de rechten van uw klant
zo goed mogelijk verdedigd worden - liefst bij monde van een goede advocaat.
Met de dekking Rechtsbijstand heeft de klant recht op:
• bijstand in buitencontractuele, contractuele en administratieve conflicten;
• de betaling van gerechtskosten in strafprocedures en burgerlijke procedures;
• een schadevergoeding als de tegenpartij onvermogend is;
• betaling van het ereloon van de advocaat wanneer een procedure noodzakelijk is.

Goed om weten P&V werkt samen met rechtsbijstandsverzekeraar Arces, waardoor de
klanten genieten van de beste rechtsbijstand op de markt. Als u op de Belgische markt een
rechtsbijstandsverzekering Auto vindt die betere voorwaarden biedt bij de afhandeling van een
schadegeval, geeft Arces dezelfde voorwaarden.

Vergoeding van de eigen lichamelijke schade
Bestuurdersverzekering
De verzekering BA dekt de lichamelijke schade van de passagiers en derden. Maar wat bij letsels die de
bestuurder oploopt bij een ongeval in fout? P&V biedt een bestuurdersverzekering aan met keuze uit 2 formules:
• Vergoedend: de vergoedingen voor tijdelijke en blijvende invaliditeit, ziektekosten en overlijden worden bepaald
volgens de regels van het gemeen recht, dit wil zeggen alsof deze vergoedingen zouden verschuldigd zijn door een
aansprakelijke derde. Dit bedrag houdt rekening met de persoonlijke situatie van de verzekerde en kan oplopen tot
1,25 miljoen euro.
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• Forfaitair: er wordt een vast bedrag uitgekeerd voor:
- de tijdelijke invaliditeit: maximum 12,5 euro/dag
- blijvende invaliditeit: maximum 25.000 euro
- de kosten van behandeling: effectief gemaakte kosten, tot maximum 2.500 euro
- overlijden: 5.000 euro

Extra voordelen van P&V AUTO
P&V biedt een ruime keuze aan waarborgen met extra voordelen zoals het innovatieve afschrijvingssysteem voor
wagens ouder dan 2 jaar (bij de omniumverzekering), de P&V Go Box voor jonge bestuurders en de korting
op de vrijstelling bij herstelling in een erkende garage. Maar er zijn nog vier andere belangrijke redenen om voor
P&V te kiezen…
• Levenslange bonus-malus -2
Goede bestuurders die jarenlang schadevrij rijden, krijgen een gunstige bonus-malus. Wanneer deze bonus-malus
het niveau -2 bereikt, behoudt de klant deze levenslang, ongeacht of hij nadien een ongeval veroorzaakt.
• Versnelde daling bonus-malus voor jonge bestuurders
We willen nieuwe jonge bestuurders alle kansen geven en een betaalbare verzekering aanbieden. Hiervoor
ontwikkelden we niet alleen het P&V Go Box-systeem, maar zorgen we ook voor een gunstige bonus-malus. De
eerste drie jaar na het behalen van het rijbewijs en ten laatste tot de jongere 26 jaar is, zakt de bonus malus ieder
jaar met 2 graden. Op drie jaar tijd zakt de bonus malus zo met maar liefst 6 graden.
• Nieuwe wagen? Nieuwe technologieën
Nieuwe veiligheidssystemen zorgen voor meer veiligheid. Daarom geven we een korting op de premies BA en
materiële schade wanneer het voertuig is uitgerust met één of meerdere van volgende systemen:
- een automatisch remsysteem (Automatic Emergency Braking) en/of
- een rijstrookcontrolesysteem (Lane Departure Warning System) en/of
- een vermoeidheidsherkenningssysteem (Driver Drowsiness Detection).
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• Minder dan 10.000 km per jaar?
Een klant die minder op de baan is, heeft ook minder kans op een ongeval. Rijdt hij minder dan 10.000 kilometer
per jaar, dan krijgt hij van P&V een bijkomende korting (op de premie BA).
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