PSA VERZEKERING
De verzekering op maat
van uw DS.

UW NIEUWE OF OCCASIE DS ALTIJD OPTIMAAL BESCHERMD! NIEUW OF OCCASIE, U WILT
UW DS ONGETWIJFELD GOED BESCHERMEN. EN DAT AAN DE BESTE VOORWAARDEN,
DANKZIJ TARIEVEN AFGESTEMD OP UW SITUATIE. DE PSA VERZEKERING VERDIENT UW
VERTROUWEN!

EEN ALLESOMVATTENDE VERZEKERING OP MAAT
VAN UW BEHOEFTEN
U bent trots op uw DS, en gelijk heeft u! U wilt hem dan ook zo goed mogelijk beschermen. Precies daarom biedt PSA VERZEKERING een
brede waaier aan formules aan waarmee uw DS altijd gedekt is.

U kan maar beter op alles voorbereid zijn. Daarom verzekert
PSA VERZEKERING méér dan alleen uw wagen. De verplichte
verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA) vormt de basiswaarborg
van uw autoverzekering en zorgt ervoor dat, als u een ongeval
veroorzaakt, de schade aan derden wordt vergoed. Maar deze
dekking omvat ook, als uw voertuig niet meer kan rijden, eerste hulp
bij een ongeval, (poging tot) diefstal of bij brand . Onze burgerlijke
aansprakelijkheid omvat ook de volgende diensten: BOB, Euro+ en
Click for you. U hebt er alle belang bij die BA aan te vullen met
waarborgen op maat van uw behoeften en uw DS. Zowel voor nieuwe
als voor tweedehandswagens. Niet alleen uw wagen, maar ook u en
de leden van uw gezin kunnen bescherming genieten. De waarborg
Rechtsbijstand bijvoorbeeld, behartigt optimaal uw belangen.
Hulpverlening + staat dan weer garant voor uw mobiliteit.

EEN VERZEKERING
OP MAAT
VAN UW DS
Met PSA Verzekering bepaalt u helemaal zelf het soort verzekering
dat u neemt om uw DS te verzekeren. Voor elke DS is er een perfect
passende verzekeringsformule.

NIEUWE OF RECENTE
VOERTUIGEN
1. UW DS VERDIENT EEN OPTIMALE DEKKING
Indien u met een gloednieuwe DS de weg opgaat, zult u waarschijnlijk kiezen voor een optimale verzekering tegen materiële schade. Zo
stelt u uw nieuwe wagen en de investering die daarmee gepaard gaat, veilig. PSA Verzekering biedt u daarvoor een omnium - op basis van
de cataloguswaarde van uw auto - en bijkomende premium diensten aan. Dankzij de omnium van PSA Verzekering bent u gedekt tegen:
OMNIUM
DIEFSTAL POGING TOT DIEFSTAL
GLASBREUK
BRAND
NATUURKRACHTEN (STORM, HAGEL...) EN BOTSING MET DIEREN,
INCLUSIEF DE SCHADE DIE DOOR KNAAGDIEREN WORDT VEROORZAAKT
MATERIËLE SCHADE AAN UW VOERTUIG, ALS GEVOLG VAN EEN ONGEVAL,
TRANSPORT VAN EEN VOERTUIG, VANDALISME OF KWAAD OPZET (FRANCHISE)

“WAARDEGARANTIE” VAN 3 JAAR
Bij een totaal verlies of diefstal geeft PSA Verzekering u de mogelijkheid om te kiezen voor een nieuwe DS met dezelfde cataloguswaarde
als de verzekerde waarde die u ons voor het beschadigde voertuig had aangegeven. Deze waardegarantie geldt wanneer uw wagen op het
moment van het ongeval minder dan 3 jaar oud is. Kiest u voor een cashvergoeding, dan wordt die degressief berekend op basis van de
verzekerde waarde van uw DS bij ondertekening van uw verzekeringscontract.

WACHTTIJD ZONDER ZORGEN BIJ OVERNAME
VAN UW VOERTUIG
Als uw DS-verkooppunt uw huidige auto overneemt, wordt die ook gedekt voor materiële
schade tot de levering van uw nieuwe DS: in geval van totaalverlies van de overgenomen
wagen, vergoedt PSA Verzekering u ten bedrage van de overnameprijs die u met uw DSverkooppunt bent overeengekomen.

EEN VASTE FRANCHISE BIJ MATERIËLE SCHADE
Niet langer onaangename verrassingen bij schade. Bij ondertekening van uw
verzekeringscontract kent u meteen het bedrag van de mogelijke franchise te uwen laste.
Laat u uw wagen herstellen bij een DS-garagepartner, dan krijgt u €75 korting op het
bedrag van uw vaste franchise.
U heeft ook nog een andere mogelijkheid: de optie “Eigen risico Materiële Schade
aan €0 bij eerste schadegeval”.
Daarmee wordt de vaste franchise teruggebracht tot €0:
• bij herstelling door een DS-garagepartner en indien de kostprijs van de herstellingen
(excl. btw) hoger ligt dan het bedrag van de vaste franchise
• bij totaal verlies.

2. EEN ONKLOPBARE DEKKING
VOOR UW RECENTE DS
U rijdt met een recente wagen want uw DS is niet ouder dan twee jaar. Uw DS is u bijzonder
dierbaar. Logisch dus dat u niet alleen een waterdichte dekking van uw verzekering verwacht
maar ook een uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding. PSA Verzekering biedt u dan ook
een omnium formule die u dezelfde dekking biedt als die voor een gloednieuwe DS.

OCCASIEWAGENS

1. IJZERSTERKE WAARBORGEN VOOR UW DS IN OCCASIE
U koos voor een DS occasie en dus ook voor zekerheid op het vlak van comfort, veiligheid en rijplezier. Net als voor een nieuwe wagen, wilt u
deze auto de bescherming geven die hij verdient. U wilt een volledige dekking die uw wagen in functie van zijn leeftijd naar waarde schat. Met
PSA Verzekering geniet u dankzij de formule omnium 24+, speciaal bedoeld voor wagens van 2 tot 5 jaar oud: een omniumdekking
die uw wagen perfect beschermt. U mag daarbij rekenen op een dekking die uw DS occasie verzekert op basis van de factuurwaarde.
PSA Verzekering dekt u bij:

OMNIUM 24+
DIEFSTAL POGING TOT DIEFSTAL
GLASBREUK
BRAND
NATUURKRACHTEN (STORM, HAGEL...) EN BOTSING MET DIEREN,
INCLUSIEF DE SCHADE DIE DOOR KNAAGDIEREN WORDT VEROORZAAKT
MATERIËLE SCHADE AAN UW VOERTUIG, ALS GEVOLG VAN EEN ONGEVAL,
TRANSPORT VAN EEN VOERTUIG, VANDALISME OF KWAAD OPZET (FRANCHISE)

GERUSTSTELLENDE VERGOEDING
Bij een totaal verlies ontvangt u een vergoeding die
overeenstemt met de waarde van uw wagen op het moment van
het ongeval. Om die te berekenen, verminderen we de verzekerde
waarde met 1% per gestarte maand vanaf de inwerkingtreding van
de waarborg omnium 24+.
In het geval van economisch totaal verlies (waarbij de
herstelkosten hoger zijn dan de waarde op het moment van het
ongeval) heeft u de keuze tussen:
• een vergoeding in totaal verlies of
• de mogelijkheid om uw wagen te laten herstellen bij een
DS-garagepartner. In dat geval stemt het bedrag dat PSA
Verzekering voor de herstellingen betaalt overeen met de
vergoeding in totaal verlies vermeerderd met een maximum van
10% (met een plafond van €1.000). Het eventueel saldo van
de herstelkosten valt te uwen laste.

EEN VASTE FRANCHISE BIJ
MATERIËLE SCHADE
Niet langer onaangename verrassingen bij schade. Bij
ondertekening van uw verzekeringscontract kent u meteen het
bedrag van de mogelijke franchise te uwen laste.
Laat u uw wagen herstellen bij een DS-garagepartner, dan krijgt u
€75 korting op het bedrag van uw vaste franchise.
U heeft ook nog een andere mogelijkheid: de optie “Eigen
risico Materiële Schade aan €0 bij eerste schadegeval”.
Daarmee wordt de vaste franchise teruggebracht tot €0:
• bij herstelling door een DS-garagepartner indien de kostprijs
van de herstellingen (excl. btw) hoger ligt dan het bedrag van
de vaste franchise
• bij totaal verlies.

2. OOK EEN VERZEKERING VOOR UW PSA DIE TOT 5 JAAR OUD IS
DS Automobiles staat voor betrouwbaarheid. Wanneer u kiest voor een wagen tot 5 jaar oud, verdient die een aangepaste bescherming,
zodat u op een duurzame manier kan genieten van de kwaliteiten van het merk van uw keuze. En dat aan een voordeeltarief. Schrijf in op
de mini-omnium van PSA Verzekering bestemd voor wagens tot 5 jaar oud.
Met de mini-omnium van PSA Verzekering bent u gedekt in geval van:
MINI-OMNIUM
DIEFSTAL POGING TOT DIEFSTAL
GLASBREUK
BRAND
NATUURKRACHTEN (STORM, HAGEL...) EN BOTSING MET DIEREN,
INCLUSIEF DE SCHADE DIE DOOR KNAAGDIEREN WORDT VEROORZAAKT

ONMISBAAR VOOR
UW EXTRA ZEKERHEID

PSA Verzekering biedt u een bijzonder brede waaier van bijkomende verzekeringswaarborgen aan, die zowel voor nieuwe als oudere DS
wagens een onmisbare meerwaarde betekenen.

DE BETROUWBARE VERDEDIGING VAN UW BELANGEN
Een ongeval leidt nogal eens tot onenigheid tussen de betrokken partijen. Niet zelden tot in de rechtbank toe. De dekking rechtsbijstand
van PSA Verzekering garandeert u in dat geval een optimale verdediging van uw belangen:
• ze komt op voor uw belangen en onderneemt de nodige stappen om uw schade vergoed te krijgen
• ze draagt de kosten voor uw juridische bijstand: van de administratieve afhandeling over de kosten en honoraria van uw advocaat (naar
keuze) tot de gerechtskosten (behalve boetes).

EEN SOLIDE BESCHERMING VOOR UZELF
Veel bestuurders denken ten onrechte dat ze met hun BA-verzekering gedekt zijn bij een ongeval, zelfs in fout. Een bestuurder die gewond
raakt bij een ongeval waarbij hij in fout is, draait echter zelf op voor alle kosten. En die factuur kan al snel oplopen. De waarborg veiligheid
van de bestuurder zorgt ervoor dat u in alle omstandigheden op beide oren kunt slapen. Zelfs indien u - voor privédoeleinden - de wagen
van iemand anders bestuurt.
De waarborg veiligheid van de bestuurder dekt met name:
• medische kosten
• tijdelijke persoonlijke, economische of huishoudelijke arbeidsongeschiktheid die langer dan twee weken duurt
• blijvende persoonlijke, economische of huishoudelijke arbeidsongeschiktheid wanneer die hoger ligt dan 10%
en dit tot wel 1.500.000 € per schadegeval

VOOR EEN GEGARANDEERDE MOBILITEIT
Uw wagen is uw vrijheid. Hulpverlening + van PSA Verzekering verschaft u de gemoedsrust die u nodig hebt en verzekert uw mobiliteit.
Wanneer u op reis bent, als u thuis bent of wanneer u onderweg bent.
DS Hulpverlening + staat voor u klaar:
• om uw DS in België naar een DS-garagepartner van uw keuze te slepen of in het buitenland naar de dichtstbijzijnde DS Store als uw wagen
niet meer kan rijden
• met een vervangwagen gedurende maximaal 15 dagen*
Hulpverlening + biedt eveneens een optimale zekerheid voor bestuurders van een DS met al wat jaren en kilometers op de teller.
Naast wegenhulp biedt Hulpverlening + ook personenhulp aan.
* Wanneer u uw wagen laat herstellen bij een DS-garagepartner, anders is uw vervangwagen beperkt tot 7 dagen.

EN DAN IS ER NOG ALLES
WAT PSA VERZEKERING
EXTRA VOOR U DOET
EEN VERVANGWAGEN BIJ ONGEVAL
OF DIEFSTAL

ONMIDDELLIJK BETAALDE
HERSTELKOSTEN

Na een ongeval in recht of als aanvulling op uw waarborg
materiële schade, geniet u van een bijstand bij herstellingen. Uw
DS-garagepartner stelt gratis een vervangwagen ter beschikking
zolang uw DS wordt hersteld of gedurende 30 dagen bij
totaal verlies.
Na diefstal kan u gedurende 30 dagen gebruik maken van een
vervangwagen, op voorwaarde dat u een dekking tegen diefstal
afsloot.
3 dagen bij glasbreuk zolang jouw DS in herstelling is bij een van
onze DS-garagepartner.

U raakt betrokken bij een ongeval volledig in recht of wil met het
oog op herstellingen een beroep doen op uw waarborg materiële
schade? Dan hoeft u zich geen zorgen te maken over de betaling
van de factuur of eventuele voorschotten! PSA Verzekering betaalt
meteen alle kosten aan uw DS-garagepartner, met uitzondering
van de eventuele franchise en de terugvorderbare btw.

HERSTELLINGEN MET DS GARANTIE
Dankzij PSA Verzekering, is uw wagen in goede handen bij de
DS-garagepartner van uw keuze. U mag erop vertrouwen dat elke
interventie aan het koetswerk, in de mechanica of de electronica
volgens de regels van de kunst wordt uitgevoerd.

EEN KORTING VAN € 75 OP HET
VASTE FRANCHISE VOOR WAGENS.

WIJ REGELEN ALLES VOOR U
Bent u bij een andere maatschappij verzekerd en wilt u overstappen
naar PSA Verzekering? PSA Verzekering regelt alles voor u.

DE INFO LINE VAN PSA
VERZEKERING: STAND-BY VOOR U
Raakt u ’s nachts of tijdens het weekend bij een ongeval betrokken
en kan u niemand bereiken? PSA Verzekering is er altijd! Na een
ongeval of diefstal kan u op onze exclusieve infolijn terecht. En
dat 7/7 dagen en 24/24 uur! We doen er alles aan om u zo
efficiënt en zo snel mogelijk te helpen.

DE PARTNER OP WIE U KAN VERTROUWEN:
UW DS VERKOOPPUNT
Niemand kent u en uw wagen beter dan uw DS-verkooppunt. Hij zorgt er niet alleen voor dat
u tevreden bent over uw wagen, maar ziet er ook op toe dat u zich veilig voelt. Altijd en overal.

ERVARING EN VOORZICHTIGHEID AAN HET STUUR
VERDIENEN DE BESTE VERZEKERING!
Wilt u alle nodige informatie over PSA Verzekering, de aangeboden dekkingen en de voorwaarden
voor inschrijving? Wilt u een offerte aanvragen?

NEEM NU GRATIS CONTACT MET ONS OP VIA
0800 23 119
Het product PSA Verzekering is een verzekering die de dekkingen Aansprakelijkheid,
Bescherming Voertuig (omnium, omnium 24+, mini-omnium, ...), Bescherming Bestuurder,
Rechtsbijstand en Hulpverlening + bundelt. Het product werd ontwikkeld door de Belgische
verzekeringsmaatschappij A.Belgium en is aan het Belgisch recht onderworpen. Een
verzekeringscontract wordt voor één jaar afgesloten en kan stilzwijgend worden verlengd.
Het product PSA Verzekering wordt uitsluitend in België aangeboden. 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
In het geval van een eventuele klacht kan u beroep doen op de dienst Customer Protection
(Troonplein 1 te 1000 Brussel, e-mail: customer.protection@axa.be). Indien de u aangeboden
oplossing niet voldoet, kan u zich wenden tot de dienst Ombudsman Verzekeringen, de
Meeûsplein 35 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
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