COMMERCIELE FICHE BOAR

VOOR KLEINE ONDERNEMINGEN EN ZELFSTANDIGEN

OMNIUM

Omniumverzekering voor uw auto van DVV verzekeringen
U bent in het kader van de uitoefening van uw beroep ook vaak op de baan en een risico op een autoongeval is dan ook niet te onderschatten. Met een omniumverzekering vergoedt DVV de volledige
schade aan uw eigen voertuig, op de eventuele franchise na.

Een verzekeraar tot uw dienst!
Een schadegeval? Onze DVV-consulenten zijn er voor u,
met advies op maat voor de afhandeling van je ongeluk.
U beschikt over een aan u toegewezen gesprekspartner
die uw belangen behartigt in het geval van schade.
Gratis bijstand na ongeval in België. U kunt 24 uur per
dag, 7 dagen per week op ons rekenen.
Gespecialiseerde gesprekpartners steeds tot uw dienst
voor polisbeheer en voor de boekhouding
Als je zelf het slachtoffer bent van een ongeval, dan
zorgen wij voor een snelle expertise en een snelle
schaderegeling

Uw voordelen
• Derde betalersysteem bij erkende herstellers
• Expertise binnen de 48 uren
• Audio automatisch meeverzekerd (tot 200€)

U mag bovendien rekenen op de vergoeding van
uw schade binnen een termijn van 10 dagen
na akkoord. Indien we dit termijn niet zouden
halen, krijgt u driemaal de wettelijke interest.
Hiermee willen we u de garantie geven dat we
steeds alles in het werk stellen om zelfstandigen
en kleine ondernemers een uitstekende
dienstverlening te bieden. Om uw activiteiten
verder te zetten wordt er u onmiddellijk een
gratis vervangwagen ter beschikking gesteld
en dit voor de hele duur van de herstelling. Op
deze manier dient u uw afspraken met uw klant
niet eens uit te stellen en kan u zorgeloos uw
activiteiten verderzetten.
Weet ook dat de omnium van DVV één van
de meest volledige is op de markt en dat u op
een uitstekende dienstverlening mag rekenen.
Ideaal dus als u als zelfstandige ondernemer
voortdurend op beide oren kan slapen.

• Hulp bij ongeval : volledige opvolging schadegeval
• Gratis verzekering antidiefstalsysteem
• Gratis vervangwagen voor de duur van de herstelling
• DVV Stars: uw beloning voor schadevrij rijden
• 0% franchise mogelijk voor bestuurders van 26jaar of
ouder
• Afkoop franchise mogelijk

Een offerte aanvragen?
Wend u rechtstreeks tot een consultant of relatiebeheerder.
U kunt hun gegevens bekomen via het telefoonnummer
02 286 20 97 of op onze website www.dvv.be

Omniumverzekering
Een omnium is een bijkomende verzekering
die u kunt nemen, bovenop de verplichte
autoverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid. Met
een omniumverzekering vergoedt DVV de volledige
schade aan uw eigen voertuig, op de eventuele
franchise na. Uw lichamelijke schade vergoedt
de omniumverzekering niet, net zomin als de
lichamelijke en materiële schade van de tegenpartij.
Daarvoor zijn er respectievelijk de verzekering
Verkeer en de verplichte autoverzekering Burgerlijke
Aansprakelijkheid van DVV.
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Onze formules
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Dekking (waarborg)

Volledige omnium
De meest complete formule om uw voertuig te
beschermen. Een volledige omnium bestaat uit de
volgende waarborgen :
•
•
•
•
•

Brand
Diefstal
Glasbreuk
Natuurkrachten
Eigen schade zoals :

Schade zo snel mogelijk
geregeld!
DVV staat bekend voor haar snelle
schaderegeling.
Wij zorgen voor:
• expertise binnen 48 uur na aangifte van
het ongeval. Als we de deadline niet halen,
ontvangt u 20 euro per dag vertraging.
• betaling van uw schade binnen 10 dagen
na akkoord. Als we de deadline niet halen,
krijgt u driemaal de wettelijke interest.
• betaling na diefstal binnen 21 werkdagen
na aangifte.
F Als we de deadline niet halen, krijgt u
driemaal de wettelijke interest.

→ Ongeval in fout, ongeval zonder tegenpartij, ongeval met vluchtmisdrijf van tegenpartij
→ Vandalisme
Schade door vervoerde zaken/dieren ten gevolge van een aanrijding met een geidentificeerde voorwerp

Bijkomende voordelen van de volledige omnium
• Enkel franchise op de waarborg ‘eigen schade’ en naar keuze (2,5% - 5% - 7;5% of 10% van de
cataloguswaarde). Afkoopbaar via uw DVV stars tot maximum 750€)
• Herstelling met originele wisselstukken
• Snelle uitvoering van expertise
• Gratis vervangwagen tijdens de duur van herstelling of gedurende 6 dagen bij volledig verlies
• Rechtstreekse betaling aan erkende hersteller van de gedekte materiele schade
• Organisatie van autokeuring voor de technische controle na herstelling
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Beperkte omnium
• Brand
• Diefstal
• Glasbreuk (breken van voor-, zij- en achterruiten, schuif- en
klapdak)
• Natuurkrachten en bijkomende gevaren. We vergoeden schade
veroorzaakt door :
- Storm, hagel, overstroming
- Botsing met dieren
- Schade aan gekoppelde aanhangwagen
- Plotselinge en onvoorzienbare neerslag van roet, verf of
zandstraalresten
- Zware kettingbotsing met min. 4 geidentificeerde
motorrijtuigen
- Vervoerde zaken of dieren ten gevolge van een aanrijding
F Bij deze waarborg hebt u geen franchise

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

Diefstal
Deze waarborg vergoedt:
• Schade door diefstal van het rijtuig of van de uitrusting ervan
• Snelle vergoeding (na 21 dagen). Elke dag vertraging vergoeden wij met
driemaal de wettelijke intrest
• Vervangingswagen tot 21 dagen indien nodig (via onze bijstandcentrale)
• De schade aan het rijtuig aangebracht bij een poging tot inbraak
• Diefstal van de officiële inschrijvingsplaat
• Diefstal van één of meerdere autosleutels van het voertuig uit uw
woonplaats
F Bij deze waarborg hebt u ook geen franchise

Facultatieve waarborgen

Aanvullende inlichtingen
DVV verzekeringen is een merk en
een handelsnaam van Belins NV,
verzekeringsonderneming gevestigd in
België en goedgekeurd onder code 0037,
Galileelaan 5, B-1210 Brussel, RPR Brussel
BTW BE 0405.764.06,
De verzekering Omnium valt onder het
Belgisch recht. De voorwaarden van de
verzekering Omnium van DVV verzekeringen
(eigen risico, gedekte goederen,
dekkingsgrenzen enz.) zijn verkrijgbaar bij
uw contactpersoon. De bijzondere en de
algemene voorwaarden hebben voorrang op
de commerciële brochures.
De duur van de overeenkomst is één
jaar. Ze wordt stilzwijgend verlengd voor
opeenvolgende periodes van één jaar, behalve
wanneer een van de partijen ze opzegt ten
minste drie maanden voor het verstrijken van
de lopende periode.
Indien u niet tevreden bent, horen wij
dat graag. Voor een klacht kan u in de
eerste plaats terecht bij uw consultant,
relatiebeheerder of polisbeheerder.
Is dat antwoord niet voldoende, aarzel dan
niet u te wenden tot de Klachtendienst van
DVV verzekeringen, Galileelaan 5 te
1210 Brussel of via e-mail:
dienstklachtendvv@dvv.be
U vindt bij de voormelde contacten
onvoldoende gehoor? Dan kunt u zich
steeds wenden tot de Ombudsdienst van de
Verzekeringen, de Meeûssquare 35, in 1000
Brussel, of per e-mail: info@ombudsman.as.
U vindt alle informatie over deze instantie
onder de volgende link:
http://www.ombudsman.as.

• DVV Assistance
• Verzekering Verkeer
• Verzekering rechtsbijstand
Dit document werd gewijzigd op 24 juni 2016 en kan nog aangepast worden. Een geactualiseerde versie staat steeds ter uwe beschikking op onze website www.dvv.be.
DVV verzekeringen is een merk en een handelsnaam van Belins NV, verzekeringsonderneming gevestigd in België en goedgekeurd onder code 0037, Galileelaan 5, B-1210 Brussel, RPR Brussel BTW BE 0405.764.064

