PRODUCTFOLDER

Productoverzicht
Algemeen
Onze autoverzekering is:




MODULEERBAAR: u kan zelf uw verzekering samenstellen
FLEXIBEL: u kan op elk moment overstappen naar andere formule
NIET BEPERKT TOT 1 OMNIUMFORMULE: keuze uit meerdere omniumformules

Voordelen









Betere prijsvoorwaarden als lid van het
VSOA
Gratis bijstand voor uw voertuig 24u/24
ook via onze app Actel Assist
Levenslange bonus-malus -2
BOB-garantie
€ 0 vrijstelling indien MINI Omnium
Lagere vrijstelling in MAXI Omnium indien
herstelling in erkende garage
Snellere daling bonus-malus voor jonge
bestuurders
€ 0 voorschieten bij herstelling

Kortingen




Mogelijke formules
 De omniumformules:
Traditionele formules
Voertuig < 2 jaar oud
o Nieuw voertuig + tweedehands
o 0, 12 of 24 maanden waardebehoud
Premie dalende formule
Voertuig tussen 2 jaar en 5 jaar
o directe afschrijving met premiedaling
 Afschrijving
Traditionele formule
o Nieuw + tweedehands voertuig
- van 1% (geleidelijk, start in functie van uw
keuze na 0 -, 12-, of 24 maanden)

Korting indien garage of carport
korting bij nieuwe
veiligheidstechnologieën
Kilometerkorting in functie van het aantal
gereden kilometers.

Premie dalende formule
o Enkel tweedehandsvoertuig vanaf 2 jaar oud
- directe afschrijving van 15%/jaar
 Vrijstelling vast bedrag in Maxi Omnium:
Keuze uit:
o Low  lage vrijstelling (hogere premie)
Medium  hogere vrijstelling (lagere premie)
High  hoogste vrijstelling (laagst mogelijke
premie)
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Overzicht van de waarborgen
Burgerlijke
Aansprakelijkheid
Schade aan derden bij
een ongeval.
• gratis bijstand na
ongeval
• gratis
vervangvoertuig
• gratis BOB-waarborg

Mini Omnium

Maxi Omnium

Formule BA +

brand

diefstal (inclusief car- en
home jackings)

natuurrampen en
aanrijding met dieren

glasbreuk

Formule Mini Omnium +
•
materiële schade
•
vandalisme
Keuze uit verschillende formules:

ANDERE WAARBORGEN
Bijstand
• Pechbijstand of bijstand voertuig
• Reisbijstand of bijstand personen
Rechtsbijstand
• deze waarborg dekt de juridische kosten in geval van betwisting bij een ongeval.
Bestuurdersverzekering
• deze waarborg beschermt de bestuurder in geval van letsel, blijvende invaliditeit of overlijden ten
gevolge van een ongeval (forfaitaire formule).

Silver

Gold
Voertuig < 2 jaar

Platinium

Premie dalende omnium
Voertuig >= 2 jaar

Waardebehoud
0 maanden

12 maanden

Geleidelijke afschrijving
van 1%

Geleidelijke
afschrijving van 1%

24 maanden

0 maanden

Afschrijving

vanaf 1

ste

maand

de

vanaf 13

maand

Geleidelijke
afschrijving van 1%
ste

vanaf 25

maand

Directe afschrijving
Elk jaar - 15%

Vrijstelling
Low

Vrijstelling naar keuze:

= hoogste vrijstelling

= lagere vrijstelling

= laagste vrijstelling

High, Medium of Low

Vrijstelling = vast
bedrag in functie van
cataloguswaarde

Vrijstelling = vast
bedrag in functie van
de cataloguswaarde

Vrijstelling = vast
bedrag in functie van
cataloguswaarde

Meer info hierna onder
2.3 Vrijstelling

Meer info hierna onder
2.3 Vrijstelling

Meer info hierna onder
2.3 Vrijstelling

High

Medium

Vrijstelling = vast bedrag in
functie van verzekerde waarde
Meer info hierna onder 2.3 Vrijstelling

U wenst een andere combinatie vb. een lagere of hogere vrijstelling dan voorzien is in de
standaardformules hierboven? Of u wenst te weten te komen welke de erkende garages zijn?
Aarzel niet, bel 0800 /23 230.
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Productinfo
Schade aan derden bij een ongeval
1. BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID
.

1.2 Dekkingen
WAT IS VERZEKERD?

WAT IS NIET VERZEKERD?
- de lichamelijke schade aan de bestuurder

- alle materiële schade aan voertuigen en
andere eigendommen van derden

- de schade aan goederen die zich in de
wagen bevonden

- alle lichamelijke schade aan derden
- alle lichamelijke schade aan de eigen
passagiers

- de schade die voortvloeit uit het deelnemen
aan snelheids-, regelmatigheids- of
behendigheidsritten of -wedstrijden

Bovenstaande lijst van wat verzekerd is en wat niet verzekerd is, is niet volledig.
Wij nodigen u uit om de algemene voorwaarden te raadplegen om een algemeen beeld te
krijgen van alle gedekte en niet gedekte risico’s.
De dekking geldt voor schadegevallen in België en in de landen vermeld op de groene kaart.

1.2 BOB waarborg
Goed om weten
Actelaffinity gelooft in het BOB-principe: een ander laten rijden als er te diep in het glas
werd gekeken. Daarom vergoeden we de schade aan uw wagen die na een feestje door een
BOB bestuurd werd en in een ongeval betrokken raakte. Ook voor schade aan een wagen die u
zelf als BOB bestuurde, is hij verzekerd. De vergoeding bedraagt maximum 25.000 euro met een
vrijstelling van 500 euro.
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1.2 Bijstand na ongeval
Daarnaast zorgt Actelaffinity 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 we zorgen voor een vervangwagen zodat u altijd mobiel blijft.
Deze waarborg is geldig zowel in België als in het buitenland (landen van de groene kaart).

Schade aan het eigen voertuig
2. OMNIUMVERZEKERING
Actelaffinity geeft u de keuze uit 2 omnium-formules. Binnen deze formules kiest u hoe hoog de
vrijstelling is bij de waarborg materiële schade.

2.1 De formules en dekkingen
WAT IS VERZEKERD?

WAT IS NIET VERZEKERD?

Mini Omnium (gedeeltelijke omnium)
- 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.
- Diefstal: het voertuig wordt verzekerd tegen
verdwijning, beschadiging en vandalisme
door diefstal of poging tot diefstal, inclusief
carjacking of homejacking.

- Schroeischade zonder brand of ontploffing
- Glasbraak van de zijspiegels en
achteruitkijkspiegel
- Diefstal indien de sleutels voor het starten
van de wagen in of op de wagen werden
achtergelaten
- Diefstal indien het in de bijzondere
voorwaarden vermelde antidiefstalsysteem
of nadiefstalsysteem niet aanwezig blijkt te
zijn

Maxi Omnium (volledige omnium)
- De vijf bovenstaande waarborgen van de
Mini Omnium (brand, natuurkrachten,
aanrijding met dieren, glasbraak en diefstal)

- Schade aan de banden tenzij ontstaan
samen met andere gedekte schade of ten
gevolge van vandalisme

- Materiële schade: deze waarborg dekt de
schade die de verzekerde zelf veroorzaakte
of wanneer er geen dader kan gevonden
worden (denk aan vandalisme).

- Een ongeval indien in staat van
dronkenschap of in een vergelijkbare
toestand waarbij men niet meer beschikt
over de controle van zijn daden tengevolge
van het gebruik van producten andere dan
alcoholische dranken

Bovenstaande lijst van wat verzekerd is en wat niet verzekerd is, is niet volledig.
Wij nodigen u uit om de algemene voorwaarden te raadplegen om een algemeen beeld te
krijgen van alle gedekte en niet gedekte risico’s.
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2.2 Verzekerde waarde en waardeverlies
• Voor welk bedrag wordt de auto verzekerd?
Nieuw voertuig
Aan de cataloguswaarde: dit is de officiële verkoopprijs, inclusief opties, in België op het moment
van de eerste inverkeersstelling van het voertuig
Tweedehandsvoertuig
Aan de cataloguswaarde: dit is de officiële verkoopprijs, inclusief opties, in België op het moment
van de eerste inverkeersstelling van het voertuig.
U wil uw tweedehandshandswagen verzekeren aan de factuurwaarde: de aankoopprijs of de
prijs die betaald werd op het moment van aankoop? Bel dan 0800/ 23 230.
• 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.
Bij Actelaffinity kan u zelf bepalen hoe de waardevermindering van uw auto verloopt.
- Geleidelijke afschrijving van 1%: de auto verliest elke maand 1% van zijn waarde, maar u kiest
zelf vanaf wanneer de afschrijving start: na 0, 12 of 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 u namelijk 5% korting op de premie!

Goed om weten
Het systeem van de afschrijving met premiedaling geldt voor auto’s van minimum 2 en maximum
5 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 premie verlagende formule, als u dit wenst.
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In de praktijk ziet het afschrijvingssysteem van de premie dalende omnium er als volgt uit:
Verzekerde waarde (in

Ouderdom van het voertuig (op
basis van de datum van de eerste
inverkeerstelling)

vergelijking met de
oorspronkelijke
cataloguswaarde)

< 1 jaar
≥ 1 jaar en < 2 jaar
≥ 2 jaar en < 3 jaar
≥ 3 jaar en < 4 jaar
≥ 4 jaar en < 5 jaar
≥ 5 jaar en < 6 jaar
≥ 6 jaar en < 7 jaar
≥ 7 jaar en < 8 jaar
≥ 8 jaar en < 9 jaar
≥ 9 jaar en < 10 jaar

nvt
nvt
72,25%
61,41%
52,20%
44,37%
37,71%
32,06%
27,25%
23,16%

Premievermindering

nvt
nvt
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
-35%
-40% = max

2.3 Vrijstelling
Hoeveel van de schade betaalt u zelf? Bij Actelaffinity kan de verzekeringsnemer zelf de hoogte
van zijn vrijstelling 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.

Goed om weten
De vrijstelling wordt verlaagd bij een herstelling in een erkende garage.
- Vrijstelling High  formule Silver
Verzekerde waarde
(in euro)

Contractuele
vrijstelling

Voordeel herstelling in
erkende garage

Resultaat te betalen
vrijstelling

< 12.500
12.500 – 24.999
25.000 – 37.499
37.500 – 59.999
60.000 – 79.999
80.000 – 99.999

550
850
1150
1450
1650
1850

- 50
- 50
- 75
- 100
- 200
- 200

500
800
1075
1350
1450
1650
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- Vrijstelling Medium  formule Gold
Verzekerde waarde
(in euro)

Contractuele
vrijstelling

Voordeel herstelling
in erkende garage

Resultaat te betalen
vrijstelling

< 12.500
12.500 – 24.999
25.000 – 37.499
37.500 – 59.999
60.000 – 79.999
80.000 – 99.999

350
550
800
1050
1150
1450

- 50
- 50
- 75
- 100
- 200
- 200

300
500
725
950
950
1250

- Vrijstelling Low  formule Platinium
Verzekerde waarde
(in euro)

Contractuele
vrijstelling

Voordeel herstelling
in erkende garage
van het merk

Resultaat te betalen
vrijstelling

< 12.500
12.500 – 24.999
25.000 – 37.499
37.500 – 59.999
60.000 – 79.999
80.000 – 99.999

200
300
450
750
950
1150

- 50
- 50
- 75
- 100
- 200
- 200

150
250
375
650
750
950

Mogelijke vrijstelling jonge bestuurder na een schadegeval
Indien het verzekerd voertuig op het moment van een schadegeval in BA bestuurd werd door
een persoon jonger dan 26 jaar die niet vermeld werd in de bijzondere voorwaarden zal een
vrijstelling van € 150 aangerekend worden tenzij deze op het moment van het ongeval Bob was.
Indien bovenstaande het geval is voor een schadegeval in Maxi Omnium dan wordt de
vrijstelling die voorzien werd in de bijzondere voorwaarden verdubbeld.

Goed om weten
Kies uw verzekering à la carte!
U wenst voor uw voertuig van meer dan 2 jaar een traditionele omnium te onderschrijven en
geen premie dalende omnium (standaardformule indien wagen > 2 jaar)?
U wenst uw voertuig van minder dan 2 jaar niet te verzekeren aan de cataloguswaarde
(traditionele omnium) maar u wenst deze te verzekeren aan de factuurwaarde? Of u wenst een
lagere of hogere vrijstelling dan voorzien is in de standaardformules hierboven?

Aarzel niet, bel 0800 / 23 230.
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3. BIJSTANDSVERZEKERING

De bijstand na een ongeval zit standaard in de BA-verzekering. Maar daarnaast kan u de
verzekering uitbreiden met de pechbijstand en de reisbijstand.

3.1 Pechbijstand


Wat?

De pechbijstand of bijstand aan het voertuig is de bijstand na pech of (poging tot) diefstal.
- Permanente bijstand: 24 uur op 24, 7 dagen op 7 in alle landen vermeld op uw groene kaart.
o

Directe bijstand: we sturen een hersteller die uw auto meteen probeert te herstellen. U
betaalt alleen de eventuele wisselstukken.

o

Bij langere herstellingen: van zodra de herstellingsduur 2 uur in België en 24 uur in het
buitenland overschrijdt, regelt en betaalt Actelaffinity één van de volgende 4
prestaties:





uw terugreis naar huis;
of het verderzetten van uw reis naar uw bestemming;
of een overnachting in de buurt van de garage of;
of een vervangwagen gedurende maximaal 5 dagen (maximaal 10 in het
buitenland).

Daarnaast regelt en betaalt de pechbijstand ook deze bijkomende 3 diensten:




een vervoermiddel om uw herstelde auto op te halen;
vervoer van de bagage;
vervoer van huisdieren.

- Snelle sleepdienst: we slepen het voertuig meteen naar de garage, als het niet ter plaatse
kan hersteld worden.
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- De pechbijstand komt ook tussen als uw auto nog op uw oprit staat.
- Netwerk van erkende herstellers in België
- Repatriëring: we brengen u en uw voertuig weer naar huis vanuit het buitenland.
- Er zijn 3 vaste tarieven voor pechbijstand, afhankelijk van de leeftijd van uw auto.
o Tot 3 jaar oud: 30 euro
o Tussen 3 en 5 jaar oud: 60 euro
o Tussen 5 en 10 jaar oud: 90 euro


Voor welk pech wordt hulp geboden?

De pechbijstand komt u helpen bij een panne: als u uw auto niet meer kan starten of niet meer
verder kan rijden. Ook als uw auto gestolen is of als hij beschadigd is na een poging tot diefstal,
kunt u op bijstand rekenen.
Er wordt hulp geboden in geval van een:





lekke band
defect koelingssysteem
defect antidiefstal- of alarmsysteem
defect aan motor, remmen …

En ten slotte bij:






brandstofpech
vergissing van brandstof
sleutels vergeten, verloren, gestolen, gebroken
startcode vergeten

Pechbijstand nodig?

Bel 02 / 502 47 40 of gebruik de Actel Assist app. Eén telefoontje volstaat om verder geholpen te
worden.



De Pechbijstand is 24 uur op 24 bereikbaar, 7 dagen op 7.
Houd alvast het nummer van uw verzekeringscontract bij de hand als u de Bijstand belt. U
vindt het nummer op de groene kaart van uw autoverzekering.

3.2 Reisbijstand


Wat?

De reisbijstand of bijstand aan personen komt tussen wanneer u of één van de inwonende
gezinsleden tijdens een vakantieverblijf ziek of gewond raken of overlijden. In dat geval zorgen
we zorgen we voor repatriëring en andere dringende bijstand (zoals opname in het ziekenhuis,
overbrengen van een familielid …). Deze waarborg geldt wereldwijd.



Wanneer kunt u beroep doen op de reisbijstand?
- Bij ziekte of een ongeval
Raakt u of één van uw gezinsleden ziek of betrokken bij een ongeval? Dan kan de
reisbijstand voor u het volgende doen:
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o
o
o
o
o
o

medische kosten op zich nemen in het buitenland tot 50.000 euro per persoon;
opsturen van geneesmiddelen en brillen;
repatriëring van de zieke of gekwetste verzekerde;
terugreis van de gezinsleden naar België;
hotelovernachtingen van de zieke of gekwetste, en van een verzekerde medereiziger
(maximaal 5 dagen aan 70 euro per nacht);
bezoek van een familielid bij een hospitalisatie langer dan 5 dagen (heen- en
terugreis, en hotelkosten maximaal 5 dagen aan 70 euro per nacht).

- Bij overlijden in het buitenland
Overlijdt u of een van uw gezinsleden in het buitenland dan regelt en betaalt de
reisbijstand:
o
o
o

Vervoer van het stoffelijk overschot tot de begraafplaats in België;
Een deel van de begrafeniskosten bij een begrafenis of crematie in het buitenland;
Terugreis van de gezinsleden naar België.

- Bij andere gebeurtenissen in België of het buitenland
Uw reisbijstandsverzekering kan ook zorgen voor:
o
o
o
o
o
o
o


Bijstand bij verlies of diefstal van reisgoederen;
Opsporings- en reddingskosten;
Een tolk bij ernstige moeilijkheden;
Psychologische bijstand na een traumatisch incident;
Repatriëring voor een orgaantransplantatie;
Financieel voorschot bij onvoorziene, dringende moeilijkheden;
Vervroegde terugreis naar België bij overlijden van een familielid.

Bijstand nodig?

Bel 02 / 513 35 88 of gebruik de Actel Assist app. Eén telefoontje volstaat om verder geholpen te
worden.



De Pechbijstand is 24 uur op 24 bereikbaar, 7 dagen op 7.
Houd alvast het nummer van uw verzekeringscontract bij de hand als u de Bijstand belt. U
vindt het nummer op de groene kaart van uw autoverzekering.

Bovenstaande tekst informeert u op een vereenvoudigde, beknopte manier over onze
pechbijstand en reisbijstand maar omvat niet alle gedetailleerde info. Raadpleeg zeker ook de
algemene voorwaarden (http://www.actelaffinity.be/algemenevoorwaarden) en de bijzondere
voorwaarden die u terugvindt in uw contract om een volledig beeld te krijgen van onze
pechbijstand en reisbijstand.
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Vergoeding van gerechtskosten
4. RECHTSBIJSTANDSVERZEKERING
Een schadegeval kan wel eens een gerechtelijk staartje krijgen. Dan is het belangrijk dat uw
rechten zo goed mogelijk verdedigd worden - liefst bij monde van een goede advocaat.

Goed om weten
De rechtsbijstand auto van Arces is in 2013, 2014,2015, 2016 en 2017 verkozen tot de beste in
België.
Het geheim? Door het Artikel 1 van de algemene voorwaarden bent u altijd zeker van de beste
rechtsbijstand op de markt:
“Wij willen de beste waarborg rechtsbijstand auto aanbieden. Indien u op de Belgische markt
een polis rechtsbijstand Auto vindt die u betere voorwaarden van tussenkomst biedt met het oog
op het afhandelen van uw schadegeval, engageren wij ons om u dezelfde voorwaarden te
bieden.”

Wat doet de rechtsbijstand voor u?


Vergoeding tot 125.000 euro

De waarborg rechtsbijstand betaalt uw procedure- en advocaatkosten tot 125.000 euro. Vindt u
op de markt een andere rechtsbijstandsverzekering met een hoger plafond, dan past Arces
automatisch haar maximumbedrag aan.



Snelle service

Elke binnenkomende aanvraag wordt binnen de twee werkdagen behandeld. De schadedienst
van Arces zoekt samen met u naar een pragmatische oplossing.



Wereldwijde bescherming

De rechtsbijstandsverzekering ‘Artikel 1’ van Arces komt tussen in alle landen ter wereld. Zo hoeft
u zich nooit zorgen te maken.
Ter vergelijking, de meeste rechtsbijstandverzekeringen komen enkel tussen in de landen waar
ook uw BA-autoverzekering van toepassing is. De lijst van deze landen vindt u op uw groene
kaart, maar het gaat minstens om de deelstaten van de Europese Unie.



Voorschot op schadevergoeding

Arces betaalt u een voorschot op uw schadevergoeding, als de rechtbank een derde volledig
heeft aansprakelijk gesteld. De schade mag wel niet het gevolg zijn van diefstal of de poging tot
diefstal.



Als tegenpartij niet kan betalen

Arces vergoedt uw schade, met een maximum van 25.000 euro, als de tegenpartij niet kan
betalen (‘insolventie van derden’). Voorwaarde is wel dat de rechtbank de tegenpartij
aansprakelijk heeft gesteld, en dat het niet gaat om diefstal, afpersing of fraude, agressie of
vandalisme.
11



Ook voor huurauto’s en aanhangwagens

Uw rechtsbijstandverzekering treedt niet alleen op bij geschillen over uw eigen auto. Arces staat u
ook bij als u een geschil hebt over:




een auto die u toevallig hebt gebruikt;
een auto die u hebt gehuurd;
een aanhangwagen of een caravan, ongeacht de MTM (maximaal toegelaten massa).

Bovenstaande tekst informeert u op een vereenvoudigde, beknopte manier over onze
rechtsbijstand maar omvat niet alle gedetailleerde info. Raadpleeg zeker ook de algemene
voorwaarden (http://www.actelaffinity.be/algemenevoorwaarden) en de bijzondere voorwaarden
die u terugvindt in uw contract om een volledig beeld te krijgen van onze rechtsbijstand.

Vergoeding van de eigen lichamelijke schade
5. BESTUURDERSVERZEKERING
De verzekering BA dekt de lichamelijke schade van de passagiers en derden. Maar wat bij de
letsels die de bestuurder oploopt bij een ongeval in fout? Actelaffinity biedt een forfaitaire
bestuurdersverzekering aan: u kiest op voorhand de grootte van uw vergoeding.

Wanneer kunt u beroep doen op de Bestuurdersverzekering?
De bestuurdersverzekering zorgt voor:





een terugbetaling van uw medische kosten;
een dagvergoeding bij tijdelijke invaliditeit;
de uitbetaling van een kapitaal bij blijvende invaliditeit;
de uitbetaling van een kapitaal aan uw nabestaanden als u zou overlijden.

Wie is verzekerd?
De bestuurdersverzekering verzekert iedereen die met uw auto rijdt. De bestuurder moet wel uw
toestemming hebben en hij moet uiteraard ook een rijbewijs hebben.

Wanneer geen tussenkomst?
De bestuurdersverzekering komt niet tussen als de bestuurder die het ongeval veroorzaakte:
 dronken was;
 en/of meer dan 1 promille (mg alcohol per ml) in het bloed had.

Vergoedingen
Forfaitaire formule: u kiest op voorhand de grootte van uw vergoeding:




De maximale vergoeding voor medische kosten gedurende de eerste 3 jaar na het
ongeval: 2.500 euro.
Tijdelijk invalide: een percentage van de maximale dagvergoeding van 12,50 euro,
gedurende maximaal 3 jaar, met een wachttijd van 30 dagen.
Blijvend invalide: u krijgt een percentage van de maximale vergoeding van 25.000 euro,
afhankelijk van uw graad van blijvende invaliditeit, zodra die graad groter is dan 8%.
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Overlijden: uw nabestaanden krijgen 5.000 euro, als het overlijden zich binnen de 3 jaar
na het ongeval voordoet.

Wij kunnen u ook een vergoedende formule aanbieden. Bij deze formule vergoedt P&V u
afhankelijk van de geleden schade, volgens het ‘gemeen recht’, met een maximum van
1.250.000 euro. Indien u voor deze formule wenst te opteren neem dan contact met ons op via
0800 / 23 230.

6. DE VOORDELEN
Waarom kiezen voor Actelaffinity?
• Betere prijsvoorwaarden
Als lid van het VSOA kan u genieten van betere prijsvoorwaarden. Ontdek ze snel! Maak een
online offerte aan op www.actelaffinity.be/vsoa of bel naar 0800 / 23 230 en laat een
vrijblijvende offerte aanmaken door één van onze sales medewerkers.
• Snelle bijstand via onze app Actel Assist
Dankzij deze gratis app bent u op een zeer snelle en eenvoudige manier onmiddellijk verbonden
met de bijstandscentrale van IMA. De bijstandsverlener ziet onmiddellijk waar u zich bevindt en
dankzij enkele eenvoudige stappen, zorgt hij direct voor de juiste aangepaste bijstand. Zo bent u
snel geholpen.
• Levenslange bonus-malus -2
Goede bestuurders die jarenlang schadevrij rijden, krijgen een gunstige bonus-malus. Wanneer
deze bonus-malus het niveau -2 bereikt, behoudt u 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. Voor hen passen we een gunstige bonus-malus daling toe. 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.
• BOB-waarborg
Indien een BOB uw wagen bestuurd en een ongeval veroorzaakt dan is de schade aan uw
wagen verzekerd. Dit geldt ook indien u als BOB met de wagen van iemand anders een ongeval
veroorzaakt.
• Korting indien veiligheidssysteem
Nieuwe veiligheidssystemen zorgen voor meer veiligheid. Daarom geven we een korting op de
premies BA en Maxi Omnium 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).
- een Adaptive Cruise Control systeem en/of
- een dodehoeksignalisatiesysteem (Blind Spot System) en/of
- een systeem voor detectie van voetgangers en fietsers.
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Mocht na een schadegeval echter blijken dat de wagen niet uitgerust is met een Coyote app of
toestel en één van de hierboven opgenoemde veiligheidssystemen dan zal voor een ongeval in
BA een vrijstelling van € 500 worden toegepast en voor een ongeval in Maxi Omnium zal de
vrijstelling die bepaald werd in de bijzondere voorwaarden verdubbeld worden. Daarnaast heeft
Actelaffinity ook recht de premievermindering af te schaffen.
• Korting indien garage of carport
Indien u uw wagen kan parkeren in uw eigen garage of onder uw carport geniet u eveneens van
een bijkomende korting.
Mocht na een schadegeval echter blijken dat de wagen zich tussen 22u en 6u niet in een
garage of zich niet onder een carport bevond dan zal voor een schadegeval een vrijstelling van
€ 500 worden toegepast. Daarnaast zal Actelaffinity de premievermindering afschaffen vanaf de
datum van het schadegeval.
• Kilometerkorting
Indien u minder op de baan bent, heeft u ook minder kans op een ongeval. Actelaffinity biedt
een bijkomende korting aan (op de BA premie) in functie van het aantal gereden kilometers per
jaar.
Mocht na een schadegeval in Burgerlijke Aansprakelijkheid blijken dat er meer kilometers dan
voorzien afgelegd werden zal een vrijstelling van €500 worden toegepast. Daarnaast heeft
Actelaffinity ook recht de premievermindering af te schaffen.
• Herstelling in een door Actel erkende garage
U krijgt een korting op de vrijstelling indien u uw voertuig laat herstellen in een door Actel erkende
garage.
• U hoeft niets voor te schieten voor de herstelling
We werken nauw samen met erkende garages en Carglass. Zo betalen we de herstelkosten
(verminderd met de vrijstelling) rechtstreeks aan de erkende garages. U hoeft dus geen cent voor
te schieten.
• € 0 vrijstelling in Mini-omnium
Bij schade hoeft u geen vrijstelling te betalen indien u de schade laat herstellen in één van onze
erkende garages.
• Ook vervangwagen inbegrepen in Mini-omnium
In de Mini Omnium is ook het gebruik van een vervangwagen inbegrepen en dit:
o

bij diefstal 30 dagen

o

indien de andere waarborgen worden aangesproken is er een vervangwagen
gedurende de volledige duur van de herstelling indien de herstelling gebeurt in een
erkende garage.

Dit document houdt geen contractuele verbintenis in en informeert u op een vereenvoudigde,
beknopte manier over onze waarborgen en dekkingen maar omvat niet alle gedetailleerde info.
Raadpleeg zeker ook de algemene voorwaarden (http://www.actelaffinity.be/algemenevoorwaarden)
en de bijzondere voorwaarden die u terugvindt in uw contract om een volledig beeld te krijgen
van onze verzekeringen.
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Actelaffinity is de commerciële benaming van een product van Actel – merk van P&V
Verzekeringen cvba – Verzekeringsonderneming erkend onder code 0058 – Koningsstraat 151,
1210 Brussel.
Dit document bevat algemene informatie over de autoverzekering Actelaffinity die door P&V
Verzekeringen ontwikkeld werd en waarop het Belgische recht van toepassing is. Op de
verzekering Actelaffinity zijn uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden in verband met het
verzekerde risico van toepassing. We verzoeken u dus om de algemene voorwaarden van dit
product aandachtig te lezen vóór de inschrijving. Ze zijn beschikbaar op de website
www.actelaffinity.be/avauto of op eenvoudig verzoek aan een sales adviseur van ons contact
center. De verzekeringsovereenkomst wordt aangegaan voor één jaar met mogelijkheid tot
stilzwijgende verlenging. Bij eventuele klachten kunt u contact opnemen met een sales adviseur
van het contact center, uw bevoorrechte gesprekspartner voor al uw vragen. Hij zal alles doen
om u zo goed mogelijk te helpen. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met onze dienst
Klachtenmanagement die uw klacht of opmerking zorgvuldig zal onderzoeken. Wij zullen de
verschillende partijen trachten te verzoenen en naar een oplossing zoeken. U kunt met ons
contact opnemen per brief (Klachtenmanagement, Koningsstraat 151, 1210 Brussel), per e-mail

klacht@actel.be of telefonisch 02/250.90.60. Als u niet akkoord gaat met de voorgestelde
oplossing kunt u zich wenden tot de Ombudsdienst van de Verzekeringen (de Meeûssquare 35 te
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1000 Brussel), telefonisch 02 547 58 71 of per mail (www.ombudsman.as).
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