WEDSTRIJDREGLEMENT

ALLIANZ BONUS DRIVE
(Autosalon 2019)

1.	Deze voorwaarden zijn van toepassing voor
het deelnemen aan de wedstrijd “Allianz
Bonus Drive (Autosalon 2019)” (hierna de
“Wedstrijd” genoemd), georganiseerd door
Allianz Benelux nv waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 Brussel,
Lakensestraat 35 (hierna “Organisator”)
genoemd. Deze Wedstrijd speelt zich enkel
af op het Belgisch grondgebied.
2.	
Wie kan deelnemen?
	Elke natuurlijke persoon gedomicilieerd in
België:
–	met een geldig e-mailadres
–	een smartphone die aan de minimumvereisten voldoet van Allianz Bonus Drive:
Android-versie 6 en hoger of iOS versie 10
en hoger.
–	die zich binnen de actieperiode registreert
in de app Allianz Bonus Drive voor een vrijblijvende proefperiode van 2 maanden en
daarna een autoverzekering met de optie
Allianz Bonus Drive onderschrijft bij een
makelaar in verzekeringen
–	die binnen de actieperiode een autoverzekering met de optie Allianz Bonus Drive
onderschrijft bij een makelaar in verzekeringen en vervolgens de app Allianz Bonus
Drive activeert op zijn smartphone.
Wie kan niet deelnemen?
–	Werknemers van Allianz Benelux nv of de
organisatoren, alsook hun familieleden die
onder hetzelfde dak wonen.
	Deelnemers onder de 18 jaar dienen goedkeuring van hun ouder(s)/wettelijke
vertegenwoordiger(s) te verkrijgen alvorens
aan de Wedstrijd deel te nemen.

3.	Deelname aan deze wedstrijd gebeurt via
een e-mail die gebruikers ontvangen na registratie in de app Allianz Bonus Drive tijdens
de actieperiode.
4.	Door deel te nemen aan de wedstrijd aanvaardt de deelnemer zonder enig voorbehoud
of beperking alle bepalingen die vermeld
worden in de Gebruikersovereenkomst van
Allianz Bonus Drive, evenals de beslissingen
die de Organisator kan nemen.
5.	Het wedstrijdmechanisme is als volgt:
Om deel te nemen, moeten de deelnemers:
–	Tussen maandag 18/02/2019 en donderdag 18/04/2019 (23.59u) zich registreren
als nieuwe klant of vrijblijvende proefpersoon in de app Allianz Bonus Drive.
–	Deelnemen aan de wedstrijd via de e-mail
die verzonden wordt na registratie in de
app Allianz Bonus Drive.
–	De app Allianz Bonus Drive gebruiken
volgens de gebruiksvoorwaarden.
–	Na een vrijblijvende proefperiode van 2
maanden een autoverzekering afsluiten
met optie Allianz Bonus Drive bij een makelaar in verzekeringen.
Hoe worden de winnaars bepaald?
–	Allianz Bonus Drive berekent een rijscore
(tussen 0 en 100) op basis van het persoonlijk rijgedrag van de gebruiker. Deze
rijscore is zichtbaar in de app. De behaalde rijscore na een periode van 2
maanden en minstens 500 km geregistreerde ritten bepaalt de slaagkansen
voor deze wedstrijd. De personen met de
hoogste rijscore zijn de winnaars.

–	Bij een gelijke stand is het aantal geregistreerde kilometers doorslaggevend om
de winnars te bepalen.
–	Na de inschrijvingsperiode (van
18/02/2019 tot en met 18/04/2019) is een
observatieperiode voorzien van 3
maanden, zodat elke deelnemer zijn
periode van 2 maanden kan afronden om
een rijscore te behalen en (in het geval van
een proefpersoon) minimaal 1 maand de
tijd krijgt om een autoverzekering met
Allianz Bonus Drive af te sluiten.
6.	De wedstrijd loopt van maandag 18/02/2019
tot en met donderdag 18/04/2019 om 23.59u.
7.	Er worden 6 winnaars gekozen die een BMW
Active Hybrid e-Bike krijgen ter waarde van
3.448 euro (inclusief btw). Prijzen kunnen noch
omgeruild worden, noch worden doorgegeven of worden vervangen in natura of in geld.
8.	De winnaars worden door de organisator op
de hoogte gebracht via e-mail of telefoon.
9.	Indien een winnaar niets laat weten binnen
de 7 werkdagen na ontvangst van de boodschap van de organisator, verliest hij zijn prijs
en zal deze aan een andere deelnemer
worden toegewezen.
10.	De organisator is niet verantwoordelijk voor
eventuele beschadigingen of verlies van de
prijs door de postdiensten of een vertraging
in ontvangst.
11.	De Wedstrijd kan op elk moment uitgebreid,
stopgezet, onderbroken of verlengd worden
door de Organisator, zonder dat deze of elke
andere tussenkomende persoon of vennootschap hiervoor aansprakelijk gesteld kan
worden.
12.	Er wordt slechts één deelname/reactie per
persoon geaccepteerd (zelfde naam, zelfde
voornaam, zelfde postadres en zelfde
e-mailadres). De deelnemer kan maximum 1
prijs winnen gedurende de hele wedstrijd.
13.	In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de Wedstrijd behoudt
Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten.
14.	De Organisator draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor een onsuccesvolle
poging om deel te nemen aan de Wedstrijd

(bijvoorbeeld: technische onderbrekingen,
vertragingen in het ontvangen of versturen
van e-mails, verlies of beschadiging van gegevens tijdens of na de verzending
(niet-limitatieve lijst). De Organisator draagt
eveneens geen verantwoordelijkheid voor
eventuele ongelukken of schade, van welke
aard ook, veroorzaakt bij de toekenning of
het gebruik van de gewonnen prijs of bij
deelname aan de huidige wedstrijd.
15.	De Organisator kan niet verantwoordelijk
gesteld worden voor eventuele onkosten of
kosten voortvloeiend uit deze actie of toegekende prijs.
16.	Indien een bepaling van dit reglement ongeldig of onafdwingbaar zou zijn, zal dit geen
invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen. De
Organisator behoudt zich het recht voor om
bepalingen van de Wedstrijd en deze voorwaarden aan te passen, toe te voegen of te
schrappen.
17.	Conform de Algemene Verordening
Gegevensbescherming 2016/679, informeert
Allianz Benelux nv de deelnemers over de registratie van hun persoonsgegevens in een
bestand. Dit bestand zal door Allianz
Benelux gebruikt worden in het kader van
deze Wedstrijd en met het oog op het voeren
van informatie- en promotiecampagnes. Het
wordt niet aan derden meegedeeld. Elke
deelnemer heeft tevens het recht om, op
eenvoudig en kosteloos verzoek, zich te verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens
voor informatie- en promotiecampagnes en
te vragen dat zijn gegevens die werden doorgegeven in het raam van deze wedstrijd,
worden geschrapt. Voor meer informatie
kunnen de deelnemers terecht op de pagina
“Bescherming van persoonsgegevens” van
de website van Allianz Benelux.
18.	Geen enkel telefonisch onderhoud, noch
schriftelijke correspondentie met betrekking
tot de huidige Wedstrijd – buiten hetgeen
noodzakelijk is om de distributie van de
prijzen te verzekeren - is toegelaten.
19.	Dit reglement is onderworpen aan het
Belgisch recht, in het bijzonder aan de toepasbare wetten en reglementen op spelen
en wedstrijden die van kracht zijn in België.
Bij betwisting zijn alleen de rechtbanken van
het Brussels arrondissement bevoegd.
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