
P&V Auto

Voorzie uw wagen Van de 

bAsiswAArborgen en geniet 

Van de Vele Voordelen bij P&V.

Andere voordelen P&V Auto

1. nieuwe wagens bevatten tal van technologische 
verbeteringen, in het belang van uw veiligheid. is dat 
bij uw auto ook zo? dan krijgt u een korting op de 
premie voor uw ba-autoverzekering.

2.  u gebruikt uw auto slechts sporadisch? of enkel 
voor korte afstanden? als u minder dan 10.000 km 
per jaar rijdt, geniet u van een bijkomende korting  
op de premie voor uw ba-autoverzekering.

3.  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-autoverzekering.

4.  goede bestuurders krijgen een betere bonus malus. 
als u een bonus malus bereikt van -2, behoudt u die 
levenslang. zelfs als u een ongeval veroorzaakt! 
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P&V Klantendienst 
02 210 95 81
maandag - donderdag: 08u30 - 17u00
vrijdag: 08u30 - 16u00
infonl@pv.be - www.pv.be

P&V VerzeKeringen cvba,  
Verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0058 
btw be 0402 236 531 - rPr brussel

maatschappelijke zetel 
Koningsstraat 151 - 1210 brussel

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

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

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.



uw bA dekt uw basisbehoeften

een autoverzekering burgerlijke aansprakelijkheid (ba) 
is essentieel en wettelijk verplicht. als u aansprakelijk 
bent voor een ongeval, vergoedt P&V de materiële 
en lichamelijke schade die u aan anderen hebt 
veroorzaakt.

uw veiligheid is heel belangrijk voor ons. Veroorzaakt 
uw bob een ongeval met uw voertuig? dan vergoeden 
we ook de schade aan uw eigen auto.

Met een ba geniet u ook van een bijstand na ongeval.  
dat betekent dat uw auto na een ongeval gesleept 
wordt, en dat de inzittenden naar hun bestemming 
worden gebracht. zowel in belgië als in de landen 
vermeld op uw groene kaart.

uw auto verdient onze aandacht. uw bescherming 
is onze prioriteit.

Vergeet uzelf niet als bestuurder  

uw autoverzekering burgerlijke aansprakelijkheid (ba) 
vergoedt alle materiële en lichamelijke schade aan 
derden en aan uw passagiers. Maar als bestuurder loopt 
u zelf ook een risico om gewond te geraken bij een 
ongeval. bij P&V wordt u niet vergeten! u hebt de keuze 
tussen twee formules:

• Vergoedende formule: deze houdt rekening met 
uw persoonlijke situatie en vergoedt uw reële, 
opgelopen schade. denk aan medische kosten, 
kosten door tijdelijke of blijvende invaliditeit, een 
overlijden, … deze schadeloosstelling bedraagt 
maximaal 1,25 miljoen euro.

• Forfaitaire formule: een bedrag dat vooraf wordt 
vastgelegd bij ondertekening van uw contract. 
deze vergoedt de medische kosten, de eventuele 
periode van tijdelijke of blijvende invaliditeit, of het 
overlijden.

dankzij de bestuurdersverzekering krijgt u altijd een 
vergoeding, los van uw aansprakelijkheid. dus ook als 
u in fout was, en dat zowel in belgië als in de landen 
vermeld op uw groene kaart.

Juridische kosten?  
rechtsbijstand!

Sommige ongevallen krijgen een juridisch staartje.  
in zulke situaties kunt u rekenen op uw rechtsbijstands-
verzekering. deze komt tussen bij elk geschil dat te 
maken heeft met uw auto.
Met de rechtsbijstand geniet u van:
• een vergoeding van uw juridische kosten bij een 

strafrechtelijke of burgerrechtelijke procedure;
• bijstand bij een contractuele of administratieve 

procedure;
• een vergoeding als de tegenpartij insolvabel is.

en er is meer! zo geniet u ook van:
• een snelle service;
• een wereldwijde bescherming;
• de mogelijkheid om bij een juridische procedure zelf 

uw advocaat te kiezen.

Voor deze waarborg werkt P&V Verzekeringen samen 
met Arces, gespecialiseerd in rechtsbijstands-
verzekeringen.

dat is niet alles! P&V, dat is ook:
- de eerste omnium waarbij de premie  

jaar na jaar daalt;

- bijstand aan personen (ziekte, overlijden, 
verdwijning, …) en aan uw voertuig (panne,  
diefstal, …).


