AUTOVERZEKERING

ZONDER ZORGEN
DE WEG OP
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PEUGEOT ASSURANCE
VERZEKERT U VAN
DE BESTE PREMIE
MET PEUGEOT ASSURANCE KUNT U MET EEN VEILIG GEVOEL OP WEG. EXCLUSIEF
VOOR PEUGEOT-RIJDERS BIEDEN WIJ U DE BESTE AUTOVERZEKERING. PEUGEOT
ASSURANCE IS EEN COMPLETE AUTOVERZEKERING DIE VRIJWEL ALLE SITUATIES
DEKT, VOOR EEN AANTREKKELIJKE PREMIE. IN DEZE BROCHURE LEEST U ALLES
OVER DEZE EXCLUSIEVE AUTOVERZEKERING EN DE VOORDELEN DIE DAARBIJ
HOREN.
PEUGEOT ASSURANCE WORDT AANGEBODEN DOOR PSA FINANCE,
DE LEASE- EN FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ VAN PEUGEOT.

DE VOORDELEN VOOR U OP EEN RIJ:
• altijd een autoverzekering die bij u past
• volledig casco verzekerd tegen een aantrekkelijk tarief
• voor alle leeftijden
• tot 30 dagen vervangend vervoer bij schade
• geen eigen risico, mits de auto gerepareerd wordt door een Peugeot Erkend Reparateur
en is gekozen voor een 3- of 4-Sterrendekking
• gratis overstapservice
• Optioneel af te sluiten: 24-uurs internationale pechhulp met Peugeot Assistance. Vervangend
vervoer na 72 uur is standaard inbegrepen in Peugeot Assistance
ALTIJD EEN AUTOVERZEKERING DIE BIJ U PAST

Peugeot Assurance is een complete autoverzekering voor gebruikte en nieuwe auto’s, op maat
gemaakt voor u als Peugeot-rijder én passend binnen ieders budget. U heeft de keuze uit een aantal
verzekeringsoplossingen. Voor elk wat wils dus.
VOLLEDIG CASCO VERZEKERD TEGEN EEN AANTREKKELIJK TARIEF
Achter Peugeot Assurance staat de gehele Peugeot-organisatie. Voor schadereparaties kunt u
terugvallen op het complete netwerk van Peugeot Erkend Reparateurs. Dat werkt sneller en
efficiënter. Hierdoor krijgt u een compleet pakket tegen een scherpe premie.
VOOR ALLE LEEFTIJDEN
Bij Peugeot Assurance maakt het niet uit hoe oud u bent; iedereen kan zich verzekeren, van jong tot oud.
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WIJ HELPEN U WEER
DE WEG OP
AL BENT U NOG ZO VOORZICHTIG, EEN ONGELUK ZIT IN EEN KLEIN HOEKJE.
EN WANNEER U DEELNEEMT AAN HET VERKEER BRENGT DAT NOU EENMAAL
RISICO’S MET ZICH MEE. GELUKKIG STAAN WIJ ALTIJD VOOR U KLAAR OM U TE
VERZEKEREN VAN DE BESTE HULP.
24-UURS SCHADEHULPLIJN
Als u schade heeft, wilt u direct worden geholpen. Daarom is de speciale schadehulplijn 24 uur per dag en zeven
dagen per week paraat. Professionele medewerkers nemen u alle zorgen uit handen. Of het nu gaat om het
melden van schade, advies bij het invullen van de schadeformulieren of het regelen van vervangend vervoer.
Alle schades worden zo snel en efficiënt mogelijk afgehandeld. U heeft er geen omkijken meer naar.
VAKKUNDIG SCHADEHERSTEL VIA UW PEUGEOT-DEALER
MET ORIGINELE ONDERDELEN
In een Peugeot horen originele Peugeot-onderdelen. Mocht u schade rijden, dan wordt uw Peugeot bij uw
Peugeot-dealer met originele onderdelen gerepareerd. Tevens wordt de afhandeling u volledig uit handen
genomen. Peugeot Assurance betaalt het schadebedrag namelijk direct aan uw dealer. Daardoor hoeft u zelf
niets voor te schieten.
TOT 30 DAGEN VERVANGEND VERVOER BIJ SCHADE
Heeft u een ongeval gehad met uw Peugeot? Of is uw Peugeot gestolen? Dan kunt u gebruikmaken van
vervangend vervoer. Niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland. En volgens heel soepele voorwaarden.
Kijk maar in het overzicht op de laatste pagina van deze brochure. Zo blijft u altijd mobiel.
ACCESSOIRES STANDAARD GRATIS MEEVERZEKERD
TOT 10% VAN DE CATALOGUSWAARDE
Uiteraard kunt u voor een hoger bedrag aan accessoires verzekeren. U hoeft dan alleen premie te betalen over
het meerdere aan accessoires. Denk er dan wel aan om altijd alle accessoires bij de verzekeraar op te geven,
zodat het totale verzekerde bedrag op uw polis klopt.
ONBEPERKTE DEKKING AUDIO- EN NAVIGATIESYSTEMEN
Heeft u af fabriek ingebouwde Peugeot-audio- en/of -navigatieapparatuur in uw auto? Dan heeft u de zekerheid
van een ongelimiteerde verzekering. Daarnaast biedt Peugeot Assurance u dekking voor nieuwe audio- en
navigatieapparatuur die bij aflevering door uw Peugeot-dealer is ingebouwd.
KEUZE TOT VIJF JAAR NIEUWWAARDEREGELING/
TOT VIJF JAAR OCCASIONWAARDEREGELING
Diefstal of total loss van uw auto is nooit helemaal uit te sluiten. Ook in dát geval zit u beter bij Peugeot
Assurance. Afhankelijk van het gekozen product kunt u namelijk een gelijkwaardige auto uitzoeken bij uw
Peugeot-dealer. Een hele geruststelling.
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DE KEUZE IS AAN U!
GEEN EIGEN RISICO
Bij schade heeft u een eigen risico. Wanneer u de schade laat repareren door een Peugeot Erkend Reparateur
vervalt het eigen risico volledig. (Let op: alleen vanaf 3 Sterren.)
WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID (WA)
Elke automobilist is volgens de wet verplicht zich te verzekeren tegen de gevolgen van wettelijke
aansprakelijkheid (WA). De schade toegebracht door of met de Peugeot is per schadegebeurtenis verzekerd voor
materiële schade (tot € 2.500.000) en letselschade (tot € 5.600.000). Alle Peugeot Assurance-verzekeringen
bieden deze dekking.
BEPERKT CASCO (BC)
Beperkt Casco is een aanvulling op de WA-dekking. U bent verzekerd voor omstandigheden van buitenaf, zoals
(poging tot) diefstal, brand, storm en ruitbreuk.
VOLLEDIG CASCO (VC)
Volledig Casco is een complete Peugeot-autoverzekering. U bent onder andere verzekerd tegen schade als
gevolg van een aanrijding, diefstal, brand, vandalisme en ruitbreuk.
PEUGEOT ASSURANCE
De goedkoopste keuze
Peugeot Assurance 2 Sterren is er voor uw nieuwe of gebruikte Peugeot. Mocht uw auto gestolen worden of
total loss raken, kunt u gedurende het eerste jaar een gelijkwaardige auto uitzoeken bij uw Peugeot-dealer.
Een hele geruststelling. Het product kent een eigen risico. Het vervangend vervoer is beperkt tot maximaal vijf
dagen.
PEUGEOT ASSURANCE
De veilige keuze
Peugeot Assurance 3 Sterren is er ook voor uw nieuwe of gebruikte Peugeot. In tegenstelling tot Peugeot
Assurance 2 Sterren kent het product een vergoeding op basis van drie jaar nieuwwaarde (bij nieuwe Peugeots)
en drie jaar occasionwaarde (bij gebruikte auto’s). Daarnaast heeft u standaard recht op maar liefst maximaal
dertig dagen vervangend vervoer. Indien u een schade laat herstellen bij uw Peugeot-dealer betaalt u geen
eigen risico.
PEUGEOT ASSURANCE
De beste keuze voor uw nieuwe en (jong) gebruikte Peugeot
Peugeot Assurance 4 Sterren kent dezelfde prima voorwaarden als Peugeot Assurance 3 Sterren, maar biedt
een vijf jaar geldende nieuwwaarderegeling en vijf jaar occasionwaarderegeling. Mocht uw auto gestolen
worden of total loss raken, dan kunt u gedurende de eerste vijf jaar (tot 84 maanden op het moment van
schade) een gelijkwaardige auto uitzoeken bij uw Peugeot-dealer!
PEUGEOT ASSURANCE BUSINESS STER:
De verzekeringsoplossing voor uw bedrijfsauto
Peugeot Assurance Business Ster biedt dé verzekeringsoplossing voor uw bedrijfsauto. Zo is er onder andere
de mogelijkheid om aanvullend een eigen vervoersdekking af te sluiten (voor schade aan de goederen die
vervoerd worden) en is de belettering van de Peugeot automatisch meeverzekerd! Een zakelijke bedrijfsauto
kan Beperkt Casco of Volledig Casco verzekerd worden.
PEUGEOT ASSURANCE FLEET STER:
De verzekeringsoplossing voor uw wagenpark
Indien u meerdere Peugeots tegelijkertijd aanschaft (meer dan tien auto’s), kan het aantrekkelijk zijn voor u
om deze auto’s niet afzonderlijk maar als wagenpark te verzekeren. Peugeot Assurance biedt een loket waar
specialisme op dit gebied aanwezig is. Zo zijn wij in staat u een op maat gemaakt verzekeringsaanbod te doen.
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EXTRA SERVICE
HET IS MOGELIJK OM DE VOLLEDIG CASCO-DEKKING UIT TE BREIDEN
MET AANVULLENDE DEKKINGEN.
SCHADEVERZEKERING VOOR INZITTENDEN
De Schadeverzekering voor Inzittenden is optioneel. Deze verzekering biedt een
belangrijke uitbreiding op de dekking voor allerlei zaken die door de inzittenden vervoerd
worden en dekking voor materiële gevolgschade in geval van letsel. Daarnaast worden
de kosten van geneeskundige behandeling vergoed. U (de verzekeringnemer) en uw
inwonende gezinsleden zijn ook verzekerd wanneer zij zich in een andere auto bevinden.
ONGEVALLENVERZEKERING VOOR INZITTENDEN
Deze verzekering zorgt ervoor dat, als één van de inzittenden van uw auto overlijdt of
blijvend invalide raakt als gevolg van een ongeval, het gekozen verzekerde bedrag of
een percentage daarvan wordt uitgekeerd.
VERHAALSRECHTSBIJSTANDSVERZEKERING
De Verhaalsrechtsbijstandsverzekering helpt u bij het verhalen van de kosten bij schade.
Dit geldt alleen als u schade heeft aan uw auto, maar het niet uw schuld is. Heeft u
geen rechtsbijstand afgesloten? Dan moet u zelf de schade verhalen op de tegenpartij.
U krijgt met deze dekking tevens juridische bijstand in strafzaken (bijvoorbeeld als uw
rijbewijs wordt ingevorderd).
MEER WETEN OVER PEUGEOT ASSURANCE?
Bent u benieuwd naar de aantrekkelijke premie van Peugeot Assurance? Uw Peugeotverkoper legt graag uit welk product het beste bij u past. Maar u kunt ook direct contact
met ons opnemen via 024 - 36 65 693 (lokaal tarief). We zijn bereikbaar op werkdagen
van 8 tot 20 uur en op zaterdag van 10 tot 15 uur.
GRATIS OVERSTAPSERVICE
Wij nemen u alle administratieve handelingen uit handen!
SLUIT METEEN EEN AUTOVERZEKERING
BIJ PEUGEOT ASSURANCE AF
Wilt u direct een autoverzekering bij Peugeot Assurance afsluiten?
Bel dan 024 - 36 65 693 (lokaal tarief) en alles wordt voor u geregeld. U kunt gebruikmaken van onze gratis opzegservice om uw huidige verzekeringspolis te beëindigen. Of
u geeft alvast de vervaldatum door als uw huidige verzekering een opzegtermijn kent.
Peugeot Assurance zorgt er dan voor dat uw huidige autoverzekering op het juiste moment wordt stopgezet en uw Peugeot Assurance in werking treedt.
ONLINE AFSLUITEN
Wilt u direct online een autoverzekering bij Peugeot Assurance afsluiten? Binnen een
paar stappen is het geregeld! Kijk snel op www.peugeot.nl/assurance.
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Peugeot Assurance is een product van PSA Finance en wordt aangeboden door PSA Financial Services Nederland
B.V. Peugeot Assurance wordt uitgevoerd door N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij | IBAN: NL29 RABO
0380 2088 81 | KvK Centraal Gelderland: 10019550 | Vergunningnummer: 12000483. De inhoud van deze brochure
is niet gericht op advies door PSA Financial Services Nederland B.V. Aan deze brochure kunnen geen andere
rechten worden ontleend dan aan de polisvoorwaarden. U heeft bij het afsluiten van deze verzekering een
bedenktijd van veertien dagen.
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Beeld- en geluidsapparatuur verzekerd tot
€ 1.250

Schadeverzekering voor
inzittenden
Ongevallenverzekering
voor inzittenden
Verhaalsrechtsbijstands
verzekering

Schadeverzekering voor
inzittenden
Ongevallenverzekering
voor inzittenden
Verhaalsrechtsbijstands
verzekering

Schadeverzekering voor
inzittenden
Ongevallenverzekering
voor inzittenden
Rechtsbijstandsverzekering
Eigen vervoersdekking

Ruitreparatie € 0
Ruitvervanging € 70
Beperkt Casco € 225
Casco € 500

Schadeverzekering voor
inzittenden
Ongevallenverzekering
voor inzittenden
Verhaalsrechtsbijstands
verzekering

Ruitreparatie € 50
Ruitvervanging € 75
Carrosserieschade € 230

Ruitreparatie € 0
Ruitvervanging € 0
Carrosserieschade € 0

Onbeperkte dekking audio- en navigatiesystemen,
alleen indien af fabriek of
door Peugeot-dealer
ingebouwd

Schadeverzekering voor
inzittenden
Ongevallenverzekering
voor inzittenden
Verhaalsrechtsbijstands
verzekering

Ruitreparatie € 50
Ruitvervanging € 75
Carrosserieschade € 230

Ruitreparatie € 0
Ruitvervanging € 0
Carrosserieschade € 0

Onbeperkte dekking audio- en navigatiesystemen,
alleen indien af fabriek of
door Peugeot-dealer
ingebouwd

Standaard verzekerd
tot 10% van de cataloguswaarde

AANVULLENDE
DEKKINGEN

Ruitreparatie € 0
Ruitvervanging € 75
Carrosserieschade € 100

Onbeperkte dekking audio- en navigatiesystemen,
alleen indien af fabriek of
door Peugeot-dealer
ingebouwd

Standaard verzekerd
tot 10% van de cataloguswaarde

Maximaal 30 dagen

3 jaar in natura via
netwerk
(dagwaarde buiten
netwerk)

Ruitreparatie € 135
Ruitvervanging € 150
Carrosserieschade € 350

Onbeperkte dekking audio- en navigatiesystemen
alleen indien af fabriek
of door Peugeot-dealer
ingebouwd

AUDIO- EN
NAVIGATIESYSTEMEN

Standaard verzekerd
tot 10% van de cataloguswaarde

Maximaal 30 dagen

5 jaar

3 jaar in natura via
netwerk
(dagwaarde buiten
netwerk)

Ruitreparatie € 50
Ruitvervanging € 75
Carrosserieschade € 230

Standaard verzekerd
tot 10% van de cataloguswaarde

ACCESSOIRES

Maximaal 30 dagen

3 jaar

5 jaar

WA
Beperkt Casco
Volledig Casco

EIGEN RISICO BIJ
REPARATIE BUITEN
NETWERK

Maximaal 30 dagen

VERVANGEND
VERVOER

1 jaar

3 jaar

WA + Volledig Casco

Zakelijke bedrijfsauto’s

Ruitreparatie € 0
Ruitvervanging € 0
Beperkt Casco € 0
Casco € 0

2 jaar

OCCASIONWAARDE
REGELING

1 jaar

WA + Volledig Casco

Nieuwe personenauto’s,
zowel zakelijk als privé
Occasions

Ruitreparatie € 0
Ruitvervanging € 0
Carrosserieschade € 0

Geen dekking

NIEUWWAARDE
REGELING

WA + Volledig Casco

Nieuwe personenauto’s,
zowel zakelijk als privé
Occasions

EIGEN RISICO BIJ
REPARATIE BINNEN
NETWERK

WA + Beperkt Casco

STANDAARDDEKKING

Nieuwe personenauto’s,
zowel zakelijk als privé
Occasions

Dekking van belettering bij
een casco-dekking tot
€ 2.500
Chauffeursbagagedekking
tot € 2.500
Maatwerk bij afwijkende
risico’s mogelijk

Occasions

PRIMAIRE
DOELGROEPEN

BUSINESS STER

OVERIG

BEPERKT
CASCO

PEUGEOT
ASSURANCE

Maatwerk

Maatwerk

Maatwerk

Maatwerk

Maatwerk

Maatwerk

Maatwerk

Maatwerk

Maatwerk

WA
Beperkt Casco
Volledig Casco

Zakelijke wagenparken

FLEET STER
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6503 GM Nijmegen
Telefoon: +31 (0)24 36 65 693
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