Car Plan Service

Omdat u recht hebt
op een vipbehandeling

Car Plan
Service

Soms is een ongeluk onafwendbaar.
Op zo‘n moment stelt u een goede
autoverzekering op prijs.
Bij Allianz bent u niet alleen ruim
verzekerd, u kan ook rekenen op
Car Plan Service. Dit is een uitgebreid
netwerk van erkende herstellers,
waar u een streepje voor hebt.

Dit is een commerciëel document. Enkel de algemene voorwaarden
zijn bindend tussen partijen.
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De vipbehandeling
door onze erkende herstellers

Subject line Lorem Ipsum

Bij uw erkende
hersteller hebt u
een streepje voor.

Car Plan Service

Vakmensen staan
paraat voor u
Uw makelaar is er altijd voor u, maar bij een ongeval
leert u zijn meerwaarde nog meer appreciëren. Hij
ontneemt u dan alle zorgen en zorgt voor een vlotte
schadeafhandeling en snelle uitbetaling.
Allianz garandeert u een optimale service bij de
herstelling van uw wagen en selecteerde voor u 1.500
erkende herstellers waar u een streepje voor hebt.

Uw voordelen bij erkende herstellers

U geniet deze voordelen wanneer:
• u geldig verzekerd bent in Burgerlijke
Aansprakelijkheid en:
• u absoluut in uw recht bent, en de schaderegeling
volgens de RDR*- principes gebeurt.
of
• u geldig verzekerd bent voor de waarborgen
Stoffelijke Schade, Brand, Natuurkrachten, Glasbreuk
of Diefstal en het schadegeval onder één van deze
waarborgen valt.

Kiest u voor een erkende hersteller, dan:
• ontvangt u gratis een vervangingsvoertuig
tijdens de duur van de herstellingen en gedurende
maximum 6 dagen bij totaal verlies.
Uw mobiliteit komt dus geenszins in het gedrang.
• geldt de formule “derde betaler”. Dit betekent
dat Allianz de herstellingskosten rechtstreeks betaalt
aan de hersteller, behalve de contractuele
vrijstelling en het BTW-gedeelte dat u kunt
terugvorderen.
U hoeft dus uw spaarpot niet aan te spreken om de
garage te betalen.
• krijgt u een waarborg van 12 maanden op de
onderdelen en het werk nodig voor de herstelling.
Deze waarborg mag nooit minder zijn dan de
bestaande fabriekswaarborg.
U bent zeker van de kwaliteit van onze erkende
herstellers.

*R DR is een directe regeling van een schadegeval waarbij uw

eigen verzekeringsmaatschappij uw schade in eerste instantie
betaalt. Dit principe is onderworpen aan een aantal voorwaarden
(zoals een maximumtussenkomst, de bepaling van de onschuld
van de bestuurder van uw voertuig, een ongeval in België,…)

