DVV Omniumverzekering
Voor een nieuwe wagen is een omniumverzekering een must. Diefstal,
brand, eigen schade, glasbreuk, … De omniumverzekering van DVV vergoedt
volledig de schade aan uw eigen auto (op de franchise in Eigen Schade na).
DVV biedt u verschillende formules van omniumverzekeringen :
• volledige omnium
• beperkte omnium
• brand & diefstal

Ontdek hier onze formules en vind degene die het best bij u past. U zal merken dat DVV altijd
een oplossing in petto heeft.
Dekking (waarborg)

Volledige omnium

Beperkte omnium

Brand & Diefstal

Brand

✔

✔

✔

Diefstal

✔

✔

✔

Glasbreuk

✔

✔

Natuurkrachten en bijkomende gevaren

✔

✔

Eigen Schade

✔

Volledige omnium
De meest complete formule om uw voertuig optimaal te beschermen. Een volledige omnium bestaat uit de volgende waarborgen:
• Brand
• Diefstal
• Glasbreuk
• Natuurkrachten en bijkomende gevaren
• Eigen Schade. DVV vergoedt de schade door :
- ongeval in fout, ongeval zonder tegenpartij, ongeval waarbij tegenpartij vluchtmisdrijf pleegt
- vandalisme
- schade door vervoerde zaken of dieren ten gevolge van een aanrijding met een geïdentificeerd voorwerp

Bijkomende voordelen
Schadegeval in België waardoor het voertuig niet meer kan rijden. Eén gratis telefoontje naar onze bijstandscentrale
(0800-93 300) volstaat voor de volgende uitgebreide bijstand :
• Gratis hulp: 7 dagen op 7, 24 uur op 24
• Vervoer van de niet-gewonde inzittende van de plaats van het schadegeval naar een van hun woonplaatsen in België
• Wij slepen uw auto naar de herstelplaats van een erkende hersteller
• Gratis vervangwagen tijdens de duur van de herstelling bij gedeeltelijke schade, of gedurende 6 dagen bij totaal verlies,
behalve bij diefstal van het rijtuig (zie voordeel bij diefstal)
• Snelle uitvoering van de expertise
• Organisatie van de autokeuring voor de verplichte technische controle na herstelling van het rijtuig
• De rechtstreekse betaling aan de erkende hersteller van de gedekte materiële schade
• De veilige en kosteloze stalling van het rijtuig
• De herstelling met originele wisselstukken

U betaalt enkel een franchise op de waarborg “Eigen Schade”. U bepaalt zelf of deze 2,5%, 5% of 10% van de cataloguswaarde bedraagt.
Deze kunt u wel afkopen met uw DVV OsCars.
U kunt ook kiezen voor een nulfranchise met “aanrijdingsrisico” (0% bij aanrijding met een ander geïdentificeerd voertuig) of voor een
nulfranchise met een drempel van 750 e.

Beperkte omnium
Voor wie “Eigen Schade” niet wenst te verzekeren, heeft DVV een geschikte formule, die uit de volgende waarborgen bestaat :
• Brand
• Diefstal
• Glasbreuk : DVV vergoedt de schade door het breken van voor-, zij- en achterruiten, schuif- en klapdak.
Ze vergoedt eveneens de schade aan het voertuig veroorzaakt door glasbreuk.
• Natuurkrachten en bijkomende gevaren. DVV vergoedt de schade door :
- Natuurkrachten: storm, hagel, overstroming, …
- Botsing met wild of andere dieren
- Plotselinge en onvoorzienbare neerslag van roet, verf- of zandstraalresten
- Zware kettingbotsing waarbij ten minste 4 geïdentificeerde motorrijtuigen betrokken zijn
- De gekoppelde aanhangwagen
- Het vervoer van het rijtuig per trein, per boot of door een sleepdienst
- Vervoerde zaken of dieren ten gevolge van een aanrijding met een ander geïdentificeerd voertuig
Bij deze waarborgen hebt u geen franchise.

Brand en diefstal
Wilt u enkel brand en diefstal verzekeren ? Dan is deze basisformule voor u de oplossing.

Brand: Deze waarborg vergoedt de schade door brand, vuur, ontploffing, steekvlammen, blikseminslag, kortsluiting zonder vlammen,
bluswerken na brand.

• Diefstal van het rijtuig of van de uitrusting ervan
- U mag rekenen op een snelle vergoeding (na 21 dagen). Hebt u uw auto niet terug in uw bezit na 15 dagen na aangifte bij DVV ?
Dan vergoeden wij u binnen 21 dagen na de aangifte. Elke dag vertraging vergoeden wij met driemaal de wettelijke intrest.
- Vervangingswagen: in afwachting van uw vergoeding hebt u recht op een vervangingswagen. DVV betaalt de huurkosten
ervan tot 20 e per dag gedurende 15 dagen.
• De schade aan het rijtuig aangebracht bij een poging tot inbraak.
• Diefstal van de officiële inschrijvingsplaten (de kosten voor het aanvragen van een gelijkvormigheidsattest)
• Diefstal van één of meerdere autosleutels van het voertuig uit uw woonplaats
Bij deze waarborgen hebt u ook geen franchise.

En bovendien…
Kunt u altijd bij uw DVV-consulent terecht voor advies op uw maat en voor de afhandeling van een schadegeval .
Zo maken we het verschil !

Meer weten over onze omniumverzekering ?
Ga langs bij uw DVV-consulent of surf naar www.dvv.be
Dit document is louter informatief. Het vervangt de Algemene Voorwaarden van de autoverzekering (verkrijgbaar bij uw DVV-consulent of op www.dvv.be) niet. De Algemene Voorwaarden
blijven de enige referentie m.b.t. de dekkingen en de contractuele bepalingen van de verzekering.
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Diefstal: Deze waarborg vergoedt de schade door:

