Allianz Bonus Drive
Tot 50% korting op de slimste autoverzekering

VOORDELEN
Gratis & vrijblijvend testen (2 maanden)

Download dan
nu de app Allianz
Bonus Drive.

Ben jij een goede
bestuurder?

Heel makkelijk
Gewoon de app downloaden
Geen extra installatie in de auto
Automatische registratie autoritten

Test en verbeter
je rijgedrag.

Tot 50% korting*
Rijgedrag bepaalt de score.
Fun: verbeter & vergelijk je rijscore

IDEAAL VOOR
Jongeren
Je hebt minder rijervaring, maar
toch ben je verzekerd aan een
voordelig tarief. Verbeter je
rijscore zoals in een game en
deel het met je vrienden.

Meer info?
Bel je makelaar of
surf naar allianz.be

Goede
bestuurders

Ouders
Je zoon of dochter is verzekerd
aan een voordelig tarief en de
app helpt om zijn of haar rijstijl
te verbeteren.

Defensief rijden levert je nu ook
echt iets op.

Pendelaars
De app registreert dat je weinig
kilometers rijdt met de auto.
Zo maak je kans op een hogere
rijscore en een voordeliger tarief
voor je autoverzekering.

Hulp nodig bij het gebruik van de app?
Bel onze klantendienst (van 8u tot 18u)
+32 (0)2 214.77.78
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Senioren
Buig je jarenlange rij-ervaring
om in een voordeel dat je voelt in
je portemonnee.

Handleiding
Test Allianz Bonus Drive 2 maanden gratis en krijg tot 50% korting op je autoverzekering

STAP 1

STAP 2

Download de app Allianz Bonus
Drive in de Apple Store of Google
Play (beschikbaar voor Android versie
5 en hoger en Apple iOS versie 9.2 en
hoger).

Vul je e-mailadres in en kies voor
Vrijblijvende proefperiode. Je krijgt
een verificatiecode via e-mail.

STAP 3

STAP 4

• Vul je verificatiecode, voornaam
en naam in.

• Activeer wifi en gps
(met hoge nauwkeurigheid)

• Kies een paswoord

• Bij iPhones moet je “achtergrond
updates” op “altijd” zetten in je
instellingen.

(minstens 8 karakters waarvan
1 hoofdletter en 1 speciaal teken)

• Aanvaard de
gebruiksvoorwaarden.

Allianz Bonus Drive draait op de achtergrond in batterij-spaarmodus: de app detecteert
automatisch jouw verplaatsingen door de wifi-hotspots in je omgeving te vergelijken,
zonder hiermee te verbinden. Pas als een autorit start, wordt je gps geactiveerd.

• Klik op de infobox links naast de
switches voor extra hulp.

STAP 5
• Installatie gelukt
• Op het cockpit-scherm zie je je
gemiddelde rijscore en bijhorende
korting van al je ritten.
• Bekijk onmiddellijk hoe je gereden
hebt door op een traject te klikken.
Ander vervoersmiddel? Wijzig het
via het icoontje links bovenaan.

Allianz Bonus Drive geeft je de keuze om data
mobiel of enkel via wifi te versturen. Je kan je voorkeur
wijzigen bij instellingen.

