Verzekering Verlengde Garantie Auto
Informatiedocument over het verzekeringsproduct
Maatschappij: Cardif Assurances Risques Divers N.V.
Product: Verzekering Verlengde Garantie
Met dit informatiedocument willen wij u een overzicht geven van de belangrijkste dekkingen en
uitsluitingen met betrekking tot deze verzekering. Dit document is niet afgestemd op uw specifieke
behoeften en de informatie die u hier vindt is niet volledig. Voor meer informatie over de gekozen
verzekering en uw verplichtingen verwijzen wij u naar de precontractuele en contractuele
voorwaarden van deze verzekering.

Welk type verzekering is dit?
De Verzekering Verlengde Garantie is een collectieve verzekering die ALPHA CREDIT N.V.
(Verzekeringnemer) heeft afgesloten bij CARDIF Assurances Risques Divers N.V. (Verzekeraar), en
waarbij u kunt aansluiten.
Deze verzekering “Verlengde Garantie” omvat twee afzonderlijke dekkingen: een dekking Verlengde
Garantie en een dekking Bijstand.

Wat is verzekerd?
 Dekking Verlengde Garantie
Als het verzekerde voertuig na de wachttijd
defect raakt, dekt uw verzekering Verlengde
Garantie de reparatiekosten om het voertuig
in de staat van werking vóór de storing te
herstellen.
 Dekking bijstand
Als het voertuig pech krijgt op de openbare
weg, zal de bijstandsdienst - TOURING (+32.(0)2.286.33.87) - een wegenwachter ter
plaatse sturen om u weer op weg te helpen,
via pechverhelping, slepen, repatriëring naar
huis of een vervangwagen.

Wat is niet verzekerd?
Dekking Verlengde Garantie
 Elektrische en hybride voertuigen,
voertuigen voor professioneel gebruik,
voertuigen waarvoor geen rijbewijs nodig is.
 Voertuigen die niet gefinancierd zijn met
een krediet dat is aangegaan bij Alpha Credit
 De reparatiekosten voor een onderdeel van
het voertuig dat niet in de volledige lijst van
gedekte onderdelen staat.

 Specifiek voor de dekking bijstand: Een
voertuig met een brutogewicht van meer dan
3,5 ton of een huurauto.

Zijn er uitsluitingen van de dekking?
Dekking Verlengde Garantie
! Een storing tijdens de wachttijd (= de duur
van de garantie aangeboden door de
constructeur, de garage die de wagen
verkoopt of een andere professionele
handelaar uit de autosector).
! Voor voertuigen met vierwielaandrijving
wordt een eigen risico van 700,00 EUR per
schadegeval toegepast voor alle onderdelen
die door de constructeur zijn voorzien voor
het gebruik van het voertuig als terreinwagen.
! Een storing die is veroorzaakt door het niet
naleven van de door de fabrikant aanbevolen
onderhoudsprocedures of door normale
slijtage.
Specifiek voor de dekking bijstand
! Immobilisatie ten gevolge van een
natuurramp of veroorzaakt door schade als
gevolg van criminele pogingen.

Waar ben ik gedekt?
Dekking Verlengde Garantie
 De waarborg is geldig wanneer het schadegeval zich voordoet in Europa of in een land dat op de
internationale verzekeringskaart (groene kaart) vermeld staat.
Specifiek voor de dekking bijstand
 De waarborg is geldig in België (en ook in Luxemburg voor voertuigen die zijn ingeschreven in
Luxemburg).

Wat zijn mijn verplichtingen?
-

-

U moet het verzekerde voertuig gebruiken als een goede huisvader, met inachtneming van
enerzijds de technische normen en voorschriften van de constructeur en anderzijds de periodieke
onderhoudsbeurten en inspecties volgens de aanbevelingen van de constructeur.
U moet de controles laten verrichten bij een concessionaris van het merk en alle facturen
bewaren die u ontvangt van de professionele handelaar die de diverse controles, inspecties en
onderhoudsbeurten verricht.

Wanneer en hoe betalen?
De jaarlijkse premie, maandelijks opgesplitst, en de eventuele kosten en taksen staan vermeld op het
aansluitingscertificaat. De Verzekeringnemer int deze premie elke maand bij de aangeslotene, samen
met de maandaflossing van het krediet.

Wanneer begint de dekking en wanneer eindigt ze?
De verzekeringsovereenkomst treedt in werking bij de ondertekening van het aansluitingscertificaat,
voor een periode van één jaar. De aansluiting wordt vervolgens jaarlijks verlengd met de betaling van
de premie. De waarborg Verlengde Garantie gaat in op het einde van de wachttijd.
De verzekering eindigt wanneer:
- ze wordt verbroken door de Aangeslotene of de Verzekeraar;
- de Aangeslotene niet langer de eigenaar is van het verzekerde voertuig;
- het krediet is afgelost;
- het verzekerde voertuig 10 jaar wordt of 250.000 km heeft gereden.

Hoe kan ik de overeenkomst verbreken?
U kunt die aansluiting zonder boete en zonder opgaaf van redenen annuleren per aangetekende
brief of via de gewone post binnen 30 dagen na aansluiting bij de verzekering. Deze aanvraag moet
aan de verzekeringnemer worden gericht. De verbreking wordt onmiddellijk van kracht op het
ogenblik van de kennisgeving. Lopende overeenkomsten kunnen eveneens op elke jaarlijkse
vervaldag worden verbroken met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.
Voor de waarborg “waarborguitbreiding”: Cardif Assurances Risques Divers N.V., vennootschap naar Frans
recht - Maatschappelijke zetel: Bd Haussmann 1 te 75009 Parijs - Belgisch bijkantoor: Bergensesteenweg 1424 B-1070 Brussel - RPR Brussel BE 0435.025.994 - verzekeringsonderneming erkend door de NBB onder het
codenummer 978.
Voor de waarborg “bijstand”: Koninklijke Belgische Touring Club v.z.w., Wetstraat 44, B-1040 Brussel, BE
0403.471.597, FSMA nr. 11210cA.

