DRIVE & SAVE
Beloning voor goede bestuurders

EEN GOED RIJGEDRAG
Om te besparen op uw autoverzekering

Vanaf de afsluiting van het contract en
tijdens zijn duurtijd

10%

ONMIDDELLIJK
KORTING

op de premie BA + volledige Omnium.

+
Het tweede jaar en daaropvolgende
jaren tot

15%

EXTRA
KORTING

naargelang uw rijgedrag.

=
Dit wil zeggen tot

25%

BESPARING
PER JAAR

HOE WERKT HET?
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U tekent in op de optie
Drive & Save van PSA Verzekering
bij de aankoop van uw nieuwe of
tweedehandse DS.

Uw DS wordt dan
automatisch geactiveerd.
Er hoeft geen bijkomend materiaal
geïnstalleerd te worden.

3

4

Elke maand ontvangt u
uw rijscore; deze wordt berekend
op basis van drie indicatoren:
versnelling, remmen en snelheid.

Vanaf het tweede jaar kunt u
naargelang de score (berekend
op 100) opnieuw een korting krijgen
op uw verzekeringspremie:
tussen 0 en 59 → 10%
tussen 60 en 69 → 15%
tussen 70 en 79 → 20%
80 of meer → 25%

U krijgt ook tips om uw rijgedrag te optimaliseren.
Vraag een gratis voorstel op het nummer 0800/65.003

DRIVE & SAVE
Beloning voor goede bestuurders
Een verzekering die gebaseerd is op uw rijgedrag
De meest geschikte verzekeringsdekkingen voor uw nieuwe
of tweedehandse DS
Hoe verantwoorder uw rijgedrag, hoe meer u bespaart op uw
verzekering
Een korting vanaf de afsluiting van het contract
Eventuele extra korting voor de daaropvolgende jaren
En als u nu eens dankzij uw rijgedrag minder moest betalen voor
hun autoverzekering? Probeer Drive & Save
Het product PSA Verzekering is een verzekering die de dekkingen Aansprakelijkheid, Bescherming Voertuig
(omnium, omnium 24+, mini-omnium, ...), Bescherming Bestuurder, Juridische Bescherming en Hulpverlening+ bundelt. Dit product werd ontwikkeld door de Belgische verzekeringsmaatschappij A.Belgium en is onderworpen aan het Belgische recht. Een verzekeringscontract wordt afgesloten voor één jaar en kan stilzwijgend worden verlengd. Het product PSA Verzekering wordt uitsluitend in België aangeboden. Bel het gratis
nummer 0800/65.003 voor meer informatie of om een offerte aanvragen. Gelieve, alvorens het product te
onderschrijven, de verzekeringsvoorwaarden en productfiche (IPID) te raadplegen. De aangeboden dekkingen zijn uitgebreid en worden uitgelegd in deze documenten waarin eveneens de eventuele beperkingen of
uitsluitingen van de waarborgen zijn gepreciseerd. U kan deze documenten gratis verkrijgen via de website
op het adres www.dsautomobiles.be. Opmerking: deze § moet in dezelfde lettergrootte staan dan de body
copy van de brochure. Bij eventuele klachten kan je contact opnemen met de dienst Customer Protection
(Troonplein 1 te 1000 Brussel) via customer.protection@axa.be. Ben je het niet eens met de voorgestelde
oplossing, dan kan je terecht bij de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel
(www.ombudsman.as). PSA Verzekering is een product van A.Belgium, nv van verzekeringen toegelaten onder
het nr. 0039 om de takken leven en niet-leven te beoefenen (KB 04-07-1979, BS 14-07-1979). Maatschappelijke
zetel: Troonplein 1 - B-1000 Brussel (België). Tel.: 02 678 61 11 – KBO-nr.: BTW BE 0404.483.367 RPR Brussel.
PSA Finance Belux S.A. • Bourgetlaan 20 bus 1 in 1130 Brussel • KBO-nr. 0417.159.386 Tel.: +32 (0)2 370 77 11
• Fax: +32 (0)2 332 12 33 • psafinance@psa-finance.com • IBAN: BE86 3100 0100 5250 - BIC: BBRU BE BB,
is ingeschreven in het FSMA-register van de verzekeringstussenpersonen onder het KBO-nr. 0417.159.386 en
handelt als verzekeringsagent van A.Belgium nv. De DS-verkooppunten die ingeschreven zijn in het door de
FSMA bijgehouden register van de verzekeringstussenpersonen handelen als subagenten of als verzekeringsneventussenpersonen van PSA Finance Belux SA. De DS-verkooppunten die niet ingeschreven zijn bij de FSMA
handelen als klantenaanbrengers.

DSautomobiles.be

