• Omnium en Mini-Omnium voor nieuwe wagens
• Omnium 24+ en Mini-Omnium 24+ voor tweedehandswagens
• Burgerlijke Aansprakelijkheid
• Rechtsbijstand
• Veiligheid van de Bestuurder
• Hulpverlening +

Wilt u meer weten over het product Opel Verzekering,
de voorgestelde waarborgen of de intekenvoorwaarden?
Maak een afspraak met uw Opel Geconventioneerd
Verdeler. Of bel gratis naar

0800/30 110

EN DAN IS ER OOK NOG ALLES WAT OPEL VERZEKERING
EXTRA VOOR U DOET
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Diefstal of poging tot diefstal
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Natuurkrachten (storm, hagel, ...)
en botsing met dieren
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Glasbreuk
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Materiële schade aan uw voertuig,
als gevolg van een ongeval,
transport van een voertuig,
vandalisme of kwaad opzet.
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DEKKINGEN

DANKZIJ OPEL VERZEKERING BENT U
GOED VERZEKERD, IN ALLE EENVOUD EN COMFORT.

• Een vervangwagen bij ongeval of diefstal.
Wanneer u na een ongeval volledig in recht of in kader van uw
dekking omnium beslist om uw Opel te laten herstellen bij een
Opel Geconventioneerd Hersteller, dan krijgt u een gratis vervangwagen tijdens de hele herstelperiode. En bij diefstal mag u al vanaf
de eerste dag rekenen op een gratis vervangwagen voor een
periode van maximaal 30 dagen dankzij uw dekking (mini)-omnium.
• Herstellingen met Opel-garantie.
Dankzij Opel Verzekering is uw wagen in goede handen bij de
Opel Erkend Hersteller van uw keuze, waar naast het koetswerk
ook de mechanische en elektronische herstellingen volgens de
regels van de kunst uitgevoerd worden.
• Herstellingen worden rechtstreeks betaald.
Hebt u een ongeval waarin in u volledig in recht bent en u wenst voor
uw herstellingen beroep te doen op uw dekking materiële schade?
Maakt u zich dan geen zorgen over de factuur van uw herstelling of
een eventueel voorschot. Opel Verzekering regelt dat rechtstreeks
met uw Opel Geconventioneerd Hersteller (met uitzondering van de
eventuele franchise en de recupereerbare btw).
• De Info Line van Opel Verzekering: stand-by voor u.
Wat als u ’s nachts of tijdens het weekend een ongeval hebt en
niemand kan bereiken? Wees gerust, ook op dergelijke situaties
is Opel Verzekering voorzien! Want bij ongeval of diefstal kunt u
terecht bij onze exclusieve Info Line. 7 dagen per week, 24u per dag!
Wij doen er alles aan om u zo snel en efficiënt mogelijk te helpen.
• Wij regelen alles voor u!
Wat als u elders verzekerd bent en wilt overschakelen naar Opel
Verzekering? Opel Verzekering regelt alles voor u als u elders
verzekerd bent en zorgt ervoor dat u niets verliest van de reeds
betaalde premies.
• Uw beste vertrouwenspersoon: uw eigen Opel Verdeler.
Niemand kent u en uw wagen beter dan uw Opel Geconventioneerd
Verdeler. Hij heeft er alles voor over om te zorgen dat u niet alleen
blij bent met uw wagen, maar dat u er zich ook veilig mee voelt.
Altijd en overal.

Uw Opel Verdeler
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ALTIJD EEN OPEL VERZEKERING DIE BIJ UW WENSEN PAST,
ALTIJD WAARBORGEN DIE HET U GEMAKKELIJK MAKEN

OPEL VERZEKERING is een product van A.Belgium, NV van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039
(K.B. 04-07-1979, B.S. 14-07-1979) • Maatschappelijke zetel : Troonplein 1, 1000 Brussel (België) • Tel. : 02 678 61
11 • Fax : 02 678 93 40 • KBO nr.: BTW BE 0404.483.367 RPR Brussel. GMACC (FSMA nr. 25468A) treedt op als
verzekeringsagent voor A.Belgium. De FSMA Opel Erkende Verdelers treden op als onderagent voor GMACC.
Dit product Opel Verzekering is een verzekering die de waarborgen Aansprakelijkheid, Bescherming van het
voertuig (omnium, mini-omnium, ...), Bescherming van de Bestuurder, Rechtsbijstand en Hulpverlening omvat.
Dit product werd ontwikkeld door A.Belgium, Belgische verzekeringsmaatschappij, en is onderworpen aan
het Belgisch recht. Het verzekeringscontract wordt gesloten voor een looptijd van een jaar met mogelijkheid
tot stilzwijgende verlenging. Bel gratis naar 0800/30 110 om meer inlichtingen of een offerte (aanbod) te
krijgen. Vergeet niet alvorens het product te onderschrijven de verzekeringsvoorwaarden te raadplegen.
De aangeboden dekkingen zijn uitgebreid en worden uitgelegd in de verzekeringsvoorwaarden waarin
eveneens de eventuele beperkingen of uitsluitingen van de waarborgen zijn gepreciseerd. U kan deze
documenten gratis verkrijgen via de website op het adres www.opel.be. In het geval van een eventuele
klacht kan u beroep doen op de dienst Customer Protection (Troonplein 1, 1000 Brussel, e-mail: customer.
protection@axa.be). Indien de u aangeboden oplossing niet voldoet, kan u zich wenden tot de dienst
Ombudsman Verzekeringen, de Meeûsplein 35, 1000 Brussel, www.ombudsman.as.

VERZEKERING

ZEKERHEID VOOR ALLES.

Altijd optimaal beschermd met een Opel Verzekering.

VERZEKERING

RIJ GERUST
Met een Opel rijden, dat is zorgeloos rijden. Comfort,
plezier aan het stuur, slimme technologie die u op elk
moment bijstaan. Maar wat als u een ongeval hebt?
De kans is klein, maar het kan nu eenmaal gebeuren.

EEN SUPERCOMFORTABELE OMNIUM
Koopt u een nieuwe Opel en wilt u volledige bescherming?
Kies voor een Opel Verzekering omnium, gebaseerd op de
cataloguswaarde uitrustingen (excl. btw) inbegrepen. Ook
als u in fout bent of als er geen (gekende) tegenpartij is,
geniet u volledige dekking.
• 3 jaar waardegarantie
Uw nieuwe Opel is 3 jaar beschermd. Bij een totaalverlies
of diefstal geeft Opel Verzekering u de mogelijkheid
om te kiezen voor een nieuwe Opel met dezelfde
cataloguswaarde als het verzekerde voertuig. Deze
waardegarantie geldt wanneer uw wagen op het moment
van het ongeval minder dan 3 jaar oud is.
Einde 1ste jaar

Een nieuwe Opel

Einde 2de jaar

• Wachttijd zonder zorgen dankzij de totaalverliesdekking voor het overgenomen voertuig
Als uw Opel Verdeler uw huidige auto overneemt, wordt
die ook gedekt voor materiële schade, tot de levering
van uw nieuwe Opel: in geval van totaalverlies van het
voertuig, vergoedt Opel Verzekering u ten bedrage van
de overnameprijs die u met uw Opel Geconventioneerd
Verdeler bent overeengekomen.
• Vaste franchise of 0 euro franchise
U heeft de keuze tussen een vaste franchise (vastgelegd
op basis van de cataloguswaarde van uw Opel) of de
optie ‘Eigen risico Materiële Schade aan € 0 bij Eerste
Schadegeval’. Dan betaalt u geen franchise bij uw eerste
ongeval:
• bij herstelling door een Opel Geconventioneerd
Hersteller en indien de kostprijs van de herstellingen
(excl. btw) hoger ligt dan het bedrag van de vaste
franchise;
• bij totaalverlies.

MINI-OMNIUM MET MAXI GEMOEDSRUST
Voor een aantrekkelijk bedrag geniet uw Opel dezelfde
dekking als een Omnium op de dekking Materiële Schade na.
Altijd gerust dus.

EEN OPTIMALE BESCHERMING VOOR
UW TWEEDEHANDSWAGEN
De Opel Verzekering Omnium 24+ is een nieuwe en
unieke verzekering bestemd voor wagens van meer dan
24 maanden oud.

Een nieuwe Opel

Kiest u voor een cashvergoeding, dan wordt die degressief
berekend op basis van de verzekerde waarde van uw
Opel bij ondertekening van uw verzekeringscontract.

• Een vermindering van de verzekerde waarde van
1% per maand
Bij totaalverlies ontvangt u een vergoeding die
overeenstemt met de waarde van uw wagen op het
moment van het ongeval. Om deze te berekenen, wordt
de verzekerde waarde verminderd met 1% per maand
vanaf de ingang van de omnium 24+ dekking.
• Een vaste franchise of de 0 euro optie
U heeft de keuze tussen een vaste franchise (vastgelegd
op basis van de factuurwaarde van uw Opel) of de
optie ‘Eigen risico Materiële Schade aan € 0 bij Eerste
Schadegeval’. In dat geval betaalt u geen franchise bij
uw eerste schadegeval:
• bij herstelling door een Opel Geconventioneerd
Hersteller en indien de kostprijs van de herstellingen
(excl. btw) hoger ligt dan het bedrag van de vaste
franchise;
• bij totaalverlies.

EEN BA OM U TEGEN TE ZEGGEN
De Opel Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid
vergoedt de schade die anderen opliepen door een
ongeval waarbij u in fout bent. Maar dat is niet alles.
U geniet daarbovenop ook:

• Een verzekering op basis van de factuurwaarde
De omnium 24+ verzekert uw Opel op basis van de
factuurwaarde van uw Opel. Deze formule biedt u een
aantrekkelijk tarief dat overeenstemt met de leeftijd en de
reële waarde van uw voertuig.

• EERSTE HULPVERLENING
Kunt u niet meer verder met uw wagen na een ongeval?
Dankzij de eerste hulpverlening zoeken we meteen een
oplossing. Zo krijgt u 24u lang een vervangwagen indien
uw wagen niet onmiddellijk kan worden hersteld na een
ongeval.

• Economisch totaalverlies: in het geval van economisch
totaalverlies (waarbij de herstelkosten hoger zijn dan
de waarde op het moment van het ongeval) hebt u
de keuze tussen een totaalverliesvergoeding of de
mogelijkheid om uw wagen te laten herstellen bij een

• EURO+ VOORDEEL IN HET BUITENLAND
Wanneer u in het buitenland gewond raakt door een
ongeval in uw recht, is de schadevergoeding meestal
lager en laat ze langer op zich wachten dan in België.
Het voordeel EURO+ schiet het grootste deel van het te

Een nieuwe Opel

Einde 3de jaar

Geconventioneerd Opel Hersteller. In dat geval stemt
het bedrag dat Opel Verzekering voor de herstellingen
betaalt overeen met de totaalverliesvergoeding
vermeerderd met een maximum van 10% (met een
plafond van € 1.000).

betalen bedrag voor en compenseert het verschil in
de evaluatie van uw lichamelijke schade, dat in de
meeste West-Europese landen vaak minder hoog is.
WIJ VERDEDIGEN UW BELANGEN
Een ongeval kan een voedingsbodem voor onenigheid
vormen. Tot in de rechtbank toe. De dekking rechts
bijstand van Opel Verzekering garandeert u in dat geval
een optimale verdediging van uw belangen. En dat op
onze kosten!
VERGEET UZELF NIET
De optie Veiligheid van de Bestuurder van Opel
Verzekering zorgt ervoor dat u in alle omstandigheden
tot in de puntjes beschermd bent. En dat niet alleen aan
het stuur van uw eigen Opel, maar eveneens wanneer u
het voertuig van iemand anders bestuurt.
Want als u gewond raakt bij een ongeval zelfs waarbij u
in fout bent, draait u zelf op voor alle kosten! Het gaat
hier onder meer om de medische kosten, die soms snel
heel hoog kunnen oplopen. Maar ook om loonverlies
of aanpassingen aan uw wagen of woonst bij blijvend
letsel. En dit tot € 1.500.000 per schadegeval.
OMDAT UW MOBILITEIT BELANGRIJK IS
Hulpverlening + van Opel Verzekering zorgt ervoor dat u
zich over uw mobiliteit geen zorgen hoeft te maken.
Ze helpt u in alle omstandigheden. Thuis, op reis of
gewoon onderweg, Opel Hulpverlening + staat voor u
klaar:
• om uw wagen in België naar een Opel erkend
Hersteller van uw keuze te slepen of in het buitenland
naar de dichtstbijzijnde Opel garage als uw Opel niet
meer kan rijden;
• met een vervangwagen gedurende maximaal
15 dagen (*) in België en maximaal 7 dagen in
het buitenland.

(*) Wanneer u uw auto laat herstellen bij een erkende Opel hersteller,
anders is uw vervangwagen beperkt tot 7 dagen.

