Gebruiksvoorwaarden Allianz Bonus Drive app
Deze voorwaarden (hierna “gebruiksvoorwaarden” genoemd) zijn van toepassing op het downloaden,
het installeren, de toepassing en het gebruik van de door Allianz Benelux AG, Lakensestraat 35, 1000
Brussel (hierna “Allianz Benelux” genoemd) gratis aangeboden Allianz Bonus Drive app (hierna “app”
genoemd), met inbegrip van alle beschikbare patches, updates en uitbreidingen. De app mag slechts
worden gebruikt overeenkomstig deze gebruiksvoorwaarden.

1.

Voorwerp van de overeenkomst en gebruiksvoorwaarden

1.1 Voorwerp van de overeenkomst
Met de app kunt u uw rijgedrag bijhouden. Tijdens een rit met uw voertuig worden hiervoor
verschillende gegevens geregistreerd. Voor elke rit ontvangt u een beoordeling op basis van deze
gegevens. Voor gedetailleerde informatie over de verzameling en de verwerking van gegevens en
over de wijze waarop de gegevens worden behandeld, verwijzen we naar onze privacyverklaring op
onze website http://www.allianz.be/nl/bescherming-persoonsgegevens/Paginas/wie-zijn-wij.aspx.
Als u een verzekeringscontract met opname van Allianz Bonus Drive hebt onderschreven, wordt aan
de hand van de beoordeling van uw rijgedrag bepaald of u voor de vernieuwing van uw
verzekeringscontract een korting krijgt. In dat geval wordt de aanvullende overeenkomst Allianz Bonus
Drive bijkomend van kracht. Indien de aanvullende overeenkomst Allianz Bonus Drive bepalingen
inhoudt met betrekking tot de app, heeft de aanvullende overeenkomst Allianz Bonus Drive voorrang
op deze gebruiksvoorwaarden.
De app en haar functies kunnen ook worden gebruikt zonder een verzekeringscontract bij Allianz te
onderschrijven.

1.2 Gebruiksvoorwaarden
a)

b)

Elk gebruik van de app is slechts toegestaan op voorwaarde dat alle voorschriften van deze
gebruiksvoorwaarden worden gerespecteerd. De app mag bovendien uitsluitend worden gebruikt
voor privédoeleinden.
Het verlenen van diensten via de app gebeurt onder de voorwaarde dat u de door de app
verzochte acties uitvoert, de opgevraagde gegevens volledig en correct meedeelt en de
gevraagde verklaringen bezorgt. Gegevens die niet langer correct zijn, dienen via de app
bijgewerkt te worden.

1.3 Technische vereisten
De technische voorwaarden voor het downloaden en het gebruik van de app stemmen overeen met
de telkens op het downloadplatform vermelde vereisten. Voor een probleemloos gebruik van de app
moet uw smartphone voldoen aan de technische gebruiksvereisten. Een belangrijke voorwaarde is dat
uw toestel beschikt over een compatibele versie van het besturingssysteem dat voor de app is
voorzien.
Voor het gebruik van de app is registratie vereist op basis van uw e-mailadres.
Om van bepaalde functies gebruik te kunnen maken, moet u bovendien een verzekeringscontract met
opname van Allianz Bonus Drive hebben onderschreven.

1.4 Registratie
a)

b)

Als u gebruikmaakt van de app zonder verzekeringscontract bij Allianz, moet u voor de registratie
uw e-mailadres meedelen. Tijdens de registratie zal u uw e-mailadres moeten bevestigen. Als u
een verzekeringscontract met opname van Allianz Bonus Drive hebt onderschreven, ontvangt u
een welkommail van Allianz. Even later ontvang u in een apart e-mailbericht uw activeringscode
voor de app. Deze code is uitsluitend voor u bestemd en mag niet aan derden worden
doorgegeven of bekendgemaakt. Met deze activeringscode kunt u uw voertuig via de app
koppelen aan uw verzekeringscontract. Vervolgens kunt u gebruikmaken van de app.
Voor de registratie van een gastgebruiker moet u via de app als verzekeringsnemer voor deze
gebruiker een profiel aanmaken. Vervolgens kunt u een activeringscode aanvragen voor deze
gebruiker. U kunt de activeringscode aan de gastbestuurder bezorgen met de deelfunctie van uw
smartphone. De gastgebruiker kan zich met de activeringscode inloggen voor het respectieve
voertuig.

2.

Bescherming van de persoonsgegevens.

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat door het ondertekenen van het contract Car Plan met
de optie “Allianz Bonus Drive” en de gebruiksvoorwaarden ervan u uitdrukkelijk aanvaardt
dat uw persoonsgegevens door Allianz verwerkt worden.
Voor uw beste informatie, moet u weten dat Allianz Benelux persoonsgegevens inzamelt om
verzekeringsovereenkomsten op te maken, te beheren en uit te voeren. Wij gebruiken deze gegevens
in het kader van de commerciële relatie met onze klanten en partners, om de evolutie van de
portefeuille op te volgen en misbruiken en verzekeringsfraude te voorkomen. De persoonsgegevens
worden verwerkt in overeenstemming met de wetgeving op de bescherming van persoonsgegevens
en de wetgeving die geldt voor verzekeringen. Zij worden gedeeld met de personeelsleden en de
partners (herverzekeraars, experts, andere vennootschappen van de groep Allianz, ...) die de
gegevens absoluut nodig hebben voor hun functie en hun taak, en ook met de nationale en
internationale overheden. Bij een overdracht van gegevens en ongeacht de plaats waar zij zich
bevinden, passen wij de verplichte beschermingsregels toe die de overheden hebben goedgekeurd.
Uw gegevens worden bewaard zolang zij noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de
verzekeringsovereenkomst, inclusief de wettelijke verjaringstermijnen.
U hebt het recht kennis te nemen van uw persoonsgegevens en deze eventueel te laten verbeteren of
vernietigen. Al uw vragen kan u doorsturen naar onze Data Privacy Officer, samen met een rectoversokopie van uw identiteitskaart, ofwel via een mail naar privacy@allianz.be ofwel via een brief aan
Allianz Benelux NV, Juridische Dienst en Compliance/Gegevensbescherming, 35 Lakensestraat,
1000 Brussel. U kan ook terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000
Brussel, of www.privacycommission.be.
Voor meer uitleg over ons gegevensbeschermingsbeleid kan u terecht op onze website
http://www.allianz.be/nl/bescherming-persoonsgegevens "http://www.allianz.be/nl/beschermingpersoonsgegevens/Paginas/wie-zijn-wij.aspx

3.

Bijzondere bepalingen voor het gebruik van de app, beschermende rechten

De app is auteursrechtelijk beschermde software die wordt aangeboden door Allianz en werd
ontwikkeld door Allianz Telematics S.p.A.; Largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste, Italië.
Onder de voorwaarde dat u voldoet aan alle bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden, verleent
Allianz u een beperkt, herroepbaar, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de app te gebruiken
op uw smartphone, indien deze beschikt over een Android- of iOS-besturingssysteem en voldoet aan
de systeemvereisten voor de app.
Houd er rekening mee dat u volgens deze gebruiksvoorwaarden niet de eigenaar wordt van de app,
maar slechts een beperkt gebruiksrecht ontvangt van Allianz.
De app is auteursrechtelijk beschermde software van Allianz. Het is daarom verboden om de app te
bewerken, te wijzigen, aan te passen, te vertalen, erop gebaseerde toepassingen te creëren, ze te
decompileren, ze door middel van reverse engineering te deconstrueren, te deassembleren of op
enige andere wijze toegang trachten te krijgen tot de broncode van de app, tenzij dat uitdrukkelijk
wettelijk is toegestaan.
Het is ook verboden om de auteursrechtelijke vermeldingen en de vermeldingen van handelsmerken
of bijzondere beschermende rechten van Allianz te gebruiken, te verwijderen, te wijzigen of
onleesbaar te maken.
Het is bovendien verboden om de aan de app gekoppelde informatie en de door de app beschikbaar
gestelde of erin opgenomen informatie te bewerken, te transformeren, te kopiëren, te publiceren, te
verspreiden, te verkopen of op enige andere wijze te exploiteren.
Daarnaast is het niet toegestaan om de app en/of dienstverlening te verhuren, te verpachten of op
enige andere wijze aan derden over te dragen of door te geven.
De app en/of dienstverlening kan diensten omvatten die aan toegangscontrole onderworpen zijn. Het
is verboden om handelingen te verrichten met het oog op het omzeilen van de aan de app en/of
dienstverlening verbonden toegangscontrole of andere daden te stellen om ongeoorloofd gebruik van
de app en/of dienstverlening mogelijk te maken.
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De app kan ook software van derden bevatten (hierna “software van derden” genoemd) of u via haar
werking toegang verschaffen tot publiek beschikbare inhoud van derden (hierna “inhoud van derden”
genoemd). De software van derden mag uitsluitend worden gebruikt als onderdeel van of in
combinatie met de app. Wat de beschikbaar gestelde inhoud van derden betreft, zijn de contractuele
voorwaarden van de respectieve derden van toepassing. Allianz aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor de door u ontvangen inhoud van derden.

4.

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheidsclaims ten aanzien van Allianz inzake schade van materiële of immateriële aard,
veroorzaakt door gebruik of niet-gebruik van beschikbaar gestelde informatie of door het gebruik van
incorrecte of onvolledige informatie, zijn in principe uitgesloten, voor zover ze niet berusten op
opzettelijke of grove nalatigheid van Allianz.
Dat geldt niet voor schade die is ontstaan door nalatige tekortkoming inzake het vervullen van
essentiële verplichtingen voor de correcte uitvoering van het contract, waar de contractant onder
normale omstandigheden op mag rekenen. De aansprakelijkheid bij het niet-vervullen van essentiële
verplichtingen is beperkt tot de schade die onder normale omstandigheden kan worden voorzien.
Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt niet ten aanzien van een schending van leven, lichaam
en gezondheid. De aansprakelijkheid van Allianz is evenmin beperkt inzake aanvaarde waarborgen,
bewust verborgen gebreken of de wet productaansprakelijkheid.

5.

Wijziging van de gebruiksvoorwaarden

Wijzigingen aan deze gebruiksvoorwaarden worden uiterlijk twee maanden voor de datum van
inwerkingtreding schriftelijk aan u meegedeeld.
Als u in het kader van de zakelijke relatie bent overeengekomen om elektronisch te communiceren,
kunnen de wijzigingen ook via deze weg aan u worden meegedeeld. U wordt verondersteld akkoord te
gaan met de wijzigingen indien u deze niet hebt verworpen vóór de meegedeelde datum van
inwerkingtreding. In ons bericht zullen wij u nogmaals nadrukkelijk wijzen op deze veronderstelde
goedkeuring.

6.

Looptijd

Deze overeenkomst wordt van kracht op het ogenblik dat u akkoord gaat met deze
gebruiksvoorwaarden en u voor het eerst gebruikmaakt van de app. Als u geen verzekeringscontract
met opname van Allianz Bonus Drive heeft onderschreven, kunnen beide partijen de overeenkomst
steeds zonder opzegtermijn beëindigen. De overeenkomst loopt ook ten einde wanneer u ophoudt de
app te gebruiken en/of uw gebruikersaccount verwijdert. Als u Allianz Bonus Drive heeft
onderschreven, wordt de looptijd van het contract bepaald door de looptijd van de verzekering van het
voertuig.
Het recht om de overeenkomst uitzonderlijk te beëindigen om dringende reden blijft behouden.

7.

Geldigheid van de algemene voorwaarden van het platform van derde partijen met
betrekking tot de app

Voor het gebruik van de app zijn naast deze gebruiksvoorwaarden ook de voorwaarden van het
platform van derde partijen van toepassing, waar u de app heeft verkregen (bijvoorbeeld Apple iTunes
Store, Google Play Store enz.). Bij tegenstrijdigheden hebben deze gebruiksvoorwaarden voorrang op
de voorwaarden van het platform.

8.

Toepasselijk recht

Deze bepalingen zijn onderworpen aan de Belgische wetten.
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