Technische fiche: Auto
De troeven van ons contract Auto "Toerisme & Zaken"
01/01/2020

1.




Een concurrerend tarief voor voorbeeldige bestuurders vanaf 25 jaar.
Aanvullende voordelen bij het afsluiten van een package.
Aantrekkelijke premies voor onze trouwe klanten.

2.



Een aantrekkelijk tarief

B/M-schaal

De klanten van 25 jaar en ouder die kunnen aantonen dat ze 5 jaar geen schadegeval hebben gehad, treden
onmiddellijk toe tot de laagste graad, namelijk B/M -1.
Bovendien beschermt onze superbonus de laagste graden (tussen 00 en -04): geen maluspunten bij het 1ste
schadegeval BA in fout.

3.

Onze waarborgen

Vrijstelling



Degressieve vrijstellingsregeling
Verlaging van de vrijstelling met 0,5% of 1% per schadevrij jaar en met behoud van de waarborgen
bescherming voertuig

Bijkomende waarborgen




Toegankelijk bij All Risks, voor voertuigen jonger dan 5 jaar en in geval van Speciaal Auto, voor voertuigen
jonger dan 8 jaar.
Aangenomen Waarde: Geen degressiviteit gedurende de eerste 6 maanden en 1% per maand vanaf de 7e
maand van de eerste inverkeerstelling en dat tot en met de 60e maand.
Aangenomen Waarde 24 maanden: geen degressiviteit gedurende de eerste 24 maanden en 1% per maand
vanaf de 25e maand vanaf de datum van de eerste inverkeerstelling en dat tot en met de 60e maand.

Een verzekering Veiligheid van de Bestuurder die alle bestuurders van het aangewezen voertuig dekt.
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4.


Onze diensten

Een eerste kosteloze bijstand bij ongeval.

5.

Bijzonderheden van de waarborgen

5.1. De burgerlijke aansprakelijkheid en de kosteloze bijstand
Bij een ongeval in België of binnen een straal van 30 km van de Belgische grens, neemt de eerste bijstand van
L’Ardenne Prévoyante de tussenkomst van een pechverhelper evenals de mobiliteit van de verzekerde
gedurende 24 uur (vervangwagen) kosteloos voor zijn rekening.
AP Assistance-services worden geleverd door Axa Assistance namens L’Ardenne Prévoyante.
5.2. De B/M
Uw klant is minstens 25 jaar en is minstens 5 jaar houder van zijn rijbewijs? Bij L’Ardenne Prévoyante geniet hij
meteen de laagste B/M (bij privégebruik) als er zich de voorbije 5 jaar geen schadegevallen voordeden waarvoor
hij aansprakelijk werd gesteld.
De Bonus/Malus van de verzekerde daalt onvoorwaardelijk met een graad op de schaal waarop hij zich bevindt
en sFjgt, tenzij de verzekerde een joker inzet, met 5 graden op de schaal per schadegeval waarvoor hij
aansprakelijk werd gesteld Fjdens het voorbije jaar.

Premieniveau in % van het basisniveau

Graden

Schaal
« Intégration »

Schaal
« Fidélisation »

Schaal
vanaf 2017

22
21
20

200
160
140

200
160
140

200
160
140

19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
00
-01
-02
-03
-04

130
123
117
111
105
100
95
90
85
81
77
73
69
66
63
60
57
54
54
54
54
53
53
52

130
120
106
100
94
89
84
80
76
72
68
65
62
59
56
53
53
53
53
52
52
52
52
51

130
122
112
106
100
95
90
85
81
77
73
69
66
63
60
57
55
54
53
52
51
50
49
48

Bij onbeperkt gebruik s jgt de B/M met 3 graden.
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5.3. Bijkomende waarborgen : All risks (volledige omnium) of Speciaal Auto (mini-omnium)
3 formules :
Aangenomen waarde (AW)

Venale Waarde (VW)

Nieuwe

< 1 jaar

< 5 jaar (All risks)
< 8 jaar (Speciaal Auto)

100 % gedurende 24 maanden

100 % gedurende 6 maanden

- 1 % per maand vanaf de 25ste tot
de 60ste maand

- 1% per maand vanaf de 7de tot
de 60ste maand

Aangenomen waarde+ (AW+)
Auto’s

Afschrijving

Werkelijke waarde

Werkelijke waarde vanaf de 61ste maand

5.4. Rechtsbescherming
Twee formules voor Rechtsbescherming :
Basisformule

Uitgebreide formule

Civielrechtelijke
rechtsmiddelen/Strafrechtelijke
verdediging

12.394,68 €

75.000,00 €

Onvermogen van derden

12.394,68 €

20.000,00 €

Contractueel geschil

—

75.000,00 €

AdministraFef geschil

—

75.000,00 €

5.5. De veiligheid van de bestuurder
Iedere bestuurder van het verzekerde voertuig is gedekt.
Vergoedingsformule : vergoeding van het werkelijke nadeel na tussenkomst van de derde betalers.
Dekking in geval van :




overlijden
volledige blijvende arbeidsongeschiktheid
gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid

Maximumbedrag : 495.787,04 €
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5.6. Op6onele waarborg : L’AP Bijstand
Bijstand aan het voertuig en aan de inziOenden
In België :

Pechverhelping (zelfs voor de woning), takelen en vervoer van de passagiers en
hun bagage.

Vervangwagen:
voor een maximale duur van 7 opeenvolgende dagen in geval van een
ongeval, pech of poging tot diefstal.
Voor een maximale duur van 30 opeenvolgende dagen in geval van
diefstal.

Andere Europese landen :

Pechverhelping, takelen en transport van de passagiers en hun bagage.

Repatriëring, logement of vervangwagen gedurende 7 dagen in Europa.
Bijstand aan personen
In België en wereldwijd
vanuit de woonplaats van
de verzekerde:

Medische kosten tot 50.000,00 €

Van de overbrenging naar het ziekenhuis tot de repatriëring

Zoek- en reddingskosten in het buitenland tot maximum 5.000,00 €
Bijstand woning
-

Medische hulp,
Bewaken van het huis,
Kinderopvang,
Als de gegarandeerde woning onbewoonbaar is: hotel, noodkoﬀer, zorg voor verzekerden jonger dan
16 jaar,
Verzorging van huisdieren

-

Reisbijstand in het buitenland
-

Bijstand in geval van verlies, diefstal of vernieFging van bagage.
Bijstand in geval van verlies of diefstal van het vervoerbewijs en de documenten die nodig zijn om
naar huis terug te keren.
Verstrekking van essenFële geneesmiddelen in het geval van ziekte in het buitenland of in geval van
diefstal, verlies of vergeten van noodzakelijke medicijnen.
Taalkundige bijstand.
Juridische bijstand (voorafgaande strafrechtelijke borgtocht, advocatenhonoraria).
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5.7. De vrijstellingen
Basisvrijstelling : berekend op de verzekerde waarde. Mogelijke keuzen : 2,5 % of 5 %.
Geen vrijstelling op de waarborgen Brand, Diefstal, glasbreuk en natuurgeweld.
Degressieve vrijstelling :




Bij basisvrijstelling van 2,5%: verlaging van de vrijstelling M.S. met 0,5% per schadevrij jaar.
(vrijstelling begrensd tot een bedrag van 750,00 € voor de voertuigen van meer 30.000,00 € zbtw)
Bij basisvrijstelling van 5%: verlaging van de vrijstelling M.S. met 1% per schadevrij jaar.
(vrijstelling begrensd tot een bedrag van 1.500,00 € voor de voertuigen van meer 30.000,00 € zbtw)
Bij schadegeval opnieuw toepassing contractuele vrijstelling.

Vrijstelling "Occasioneel jonge bestuurder" : Voor schade ontstaan op het ogenblik dat het voertuig aan een
bestuurder jonger dan 25 jaar werd toevertrouwd, wordt in geval van verworven waarborgen, een BA-vrijstelling
van 150,00 € toegepast en wordt de vrijstelling MS verdubbeld, met een minimum van 250,00 €.

5.8. Tarief
Het toegepaste tarief wordt bepaald volgens :






de leeTijd van de gebruikelijke bestuurder ;
de Bonus-malus en de schaal ;
het beroep ;
de geograﬁsche zone ;
de eigenschappen van het voertuig (cataloguswaarde, kw, gebruik, …) ;
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