DVV BA Auto

De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) Auto is wettelijk verplicht in België.
Ze beschermt u als chauffeur tegen de financiële gevolgen van een ongeval dat u zelf
veroorzaakt en vergoedt in uw plaats zowel de lichamelijke als de materiële schade die
u anderen toebrengt.
Omdat niemand een ongeval in fout echt kan voorkomen, heeft DVV een aantal voordelen voor u in petto zowel voor als na een
schadegeval. Een woordje uitleg over deze voordelen …

Gratis bijstand na een ongeval in België
Een ongeval in België ? 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
• Wij brengen u naar huis
• Als uw passagiers ongedeerd zijn, brengen wij ook hen naar huis
• Wij brengen iedereen op de hoogte die van uw ongeval op de hoogte moet zijn: uw partner, uw werkgever, …
• Wij slepen uw auto naar de garage van uw keuze in België

Snelle schaderegeling
Bent u zelf het slachtoffer van een verkeersongeval, dan zorgen wij voor:
• Een snelle expertise van de schade aan uw voertuig
• Een snelle schaderegeling als u en de tegenpartij akkoord gaan met de schadevergoeding die de expert voorstelt

DVV OsCars
De DVV OsCars 1 spaart u als trouwe DVV-klant als u geen schade hebt in uw autoverzekering.
En ze komen goed van pas als u toch eens schade hebt.
Concreet:
• U kunt tot 3 DVV OsCars sparen op uw verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid.
• Hebt u een ongeval in fout? Dan kunt u vermijden dat uw bonus-malus stijgt door het inzetten van DVV OsCars.

Drive for Life
Drive for life 2 biedt u als 60-plusser de zekerheid dat DVV de verplichte waarborg ‘Burgerlijke Aansprakelijkheid’ in
uw autoverzekering nooit zal opzeggen. U bent dus levenslang zeker van uw autoverzekering.
Let op! De mobiliteitsgarantie vervalt bij verzwarende omstandigheden (dronkenschap, vluchtmisdrijf, …) of als u lichamelijk
ongeschikt wordt bevonden om te rijden.

EcoMobility
U hebt gekozen voor een milieuvriendelijkere wagen ? 3
Wij stellen dat erg op prijs bij DVV, en daarom belonen we u met fikse verminderingen op uw premie Burgerlijke Aansprakelijkheid
(= BA) Auto : tot -20% !

Defensief rijden
U hebt een cursus Car Control Standard bij ProMove gevolgd ? 3
Indien u die cursus hebt gevolgd bij een door DVV erkend instituut en u bent jonger dan 26 jaar, dan bieden wij u een korting aan op
uw BA-premie.
U bent DVV-cliënt en u wilt ook zo’n cursus volgen ? Ga langs bij uw DVV-consulent en vraag een kortingsbon (zolang die voorradig is)
van 25 € op de cursus Car Control Standard bij ProMove.

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

Tip van uw DVV-consulent: de rechtsbijstand Auto
Hebt u een ongeval gehad? Dan is de waarborg rechtsbijstand Auto onontbeerlijk want
die verdedigt uw belangen indien nodig zelfs tot voor de rechtbank:

Met deze waarborg worden alle gerechtelijke kosten vergoed, ook het honorarium
van uw advocaat, die u overigens vrij mag kiezen.

Meer weten over onze BA autoverzekering ?
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.
1. Het reglement van de DVV OsCars is beschikbaar bij uw DVV-consulent of op www.dvv.be
2. De voorwaarden om van Drive for Life te genieten zijn beschikbaar op www.dvv.be
3. A anbod geldig onder voorwaarden en onder voorbehoud van aanvaarding van het risico.
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• Als het niet duidelijk is wie bij een ongeval in fout is
• Als u en de tegenpartij het oneens zijn over het schadebedrag
• Als de tegenpartij u niet wil betalen en u maanden aan het lijntje houdt, zelfs als u in uw recht bent

