
PSA VERZEKERING
ONZE VERZEKERING, EVEN UNIEK ALS JIJ 



Je bent van plan binnenkort een nieuwe Peugeot 
of Peugeot Occasie te kopen. Een weloverwogen 
beslissing. Na het kiezen van het model, de opties 
en kleur van je Peugeot, moet je de verzekering 
afsluiten die hij verdient. Met PSA Verzekering 
kan je erop vertrouwen dat je een optimale 
dekking geniet.  

In België ben je verplicht een autoverzekering 
burgerlijke aansprakelijkheid (BA) af te 
sluiten. Deze vormt de basiswaarborg van je 
autoverzekering en  zorgt ervoor dat, als je een 
ongeval veroorzaakt, de schade aan derden 
wordt vergoed. Maar deze dekking omvat ook, 
als je voertuig niet meer kan rijden, eerste hulp 
bij een ongeval, (poging tot) diefstal of bij brand. 
Onze burgerlijke aansprakelijkheid omvat ook de 
volgende diensten: BOB, Euro+ en Click for you. 



JOUW NIEUWE PEUGEOT OF  
PEUGEOT OCCASIE
ALTIJD OPTIMAAL BESCHERMD!

De omniumformule: voor je nieuwe 
of tot twee jaar jonge Peugeot
Jouw Peugeot is gloednieuw of jonger dan twee 
jaar? De omnium van PSA Verzekering biedt je 
optimale bescherming in geval van materiële 
schade als gevolg van
• een ongeval , een daad van vandalisme 
  of kwaadwilligheid (met een franchise)
• diefstal of poging tot diefstal 
• glasbreuk
• brand
• natuurkrachten of botsing met dieren , inclusief 
    de schade die door knaagdieren wordt veroorzaakt

De formule omnium 24+, voor je Peugeot
tussen twee en vijf jaar
Omdat ook jouw Peugeot Occasie een 
bescherming op maat verdient, biedt PSA 
Verzekering Premium je een unieke formule, 
speciaal voor tweedehandswagens van twee tot 
vijf jaar: de omnium 24+.

NIEUW, BIJNA NIEUW OF OCCASIE:
KIES DE OMNIUMFORMULE 
DIE BIJ JOU PAST!

Met deze formule geniet jouw Peugeot dezelfde 
garanties als met een omnium, maar tegen een 
tarief dat rekening houdt met de ouderdom en de 
waarde van je wagen. Je premie wordt immers, 
berekend op basis van de factuurwaarde en niet 
op basis van de cataloguswaarde.

De formule mini-omnium
Zelfs indien je Peugeot niet meer van de nieuwste 
is, blijft hij voor jou nog altijd zeer waardevol. 
Opteer daarom voor de PSA Verzekering Primo en 
de formule mini-omnium, bestemd voor wagens 
tot 5 jaar oud. De mini-omnium biedt je Peugeot 
dezelfde waarborgen als een omnium, met 
uitzondering van de dekking materiële schade/
ongevallen..



DE OMNIUM VAN PSA VERZEKERING
BIEDT OOK: 

Waardegarantie van drie jaar voor je Peugeot
Werd je wagen gestolen of total loss verklaard? 
Wees gerust, want als je wagen op het ogenblik 
van het ongeval minder dan drie jaar oud is, dan 
kan je een nieuwe Peugeot kiezen met dezelfde 
waarde (= verzekerde waarde die u ons voor het 
beschadigde voertuig had aangegeven). Verkies je 
een cashvergoeding? Ook dat kan. De vergoeding 
wordt dan degressief berekend op basis van de 
verzekerde waarde van je Peugeot.

Zorgenvrije wachttijd bij overname van de 
wagen 
Is je nieuwe Peugeot niet meteen beschikbaar? 
Maak je geen zorgen! Wanneer het Peugeot-
verkooppunt jouw huidige wagen overneemt, dan 
is die gedekt voor materiële schade en total loss  
- ter waarde van de overeengekomen 
overnameprijs - tot aan de levering van je nieuwe 
Peugeot.

DE TROEVEN
VAN PSA VERZEKERING



0€ franchise als optie 
Geen onaangename verrassingen bij een ongeval! 
Bij ondertekening van je verzekeringscontract 
weet je precies welk franchisebedrag je eventueel 
moet betalen. 
Optioneel kan deze franchise, bij een 1ste 
schadegeval, zelfs worden teruggebracht tot 0€:
• bij totaal verlies of
• bij herstelling door een Peugeot-partnergarage 

indien de herstellingsprijs hoger ligt dan de 
vaste franchise.



ONMISBARE
EXTRA DEKKINGEN

Veiligheid van de bestuurder
Wist je dat indien je als bestuurder gewond raakt, 
bijvoorbeeld bij een ongeval dat jij hebt veroorzaakt 
of zonder verantwoordelijke derde, je persoonlijk 
kan opdraaien voor de kosten en gevolgen van 
je verwondingen? De waarborg veiligheid van de 
bestuurder biedt een tegemoetkoming die  tot 
€ 1 500 000 (per schadegeval) kan bedragen 
en zorgt ervoor dat je in alle omstandigheden 
op je beide oren kunt slapen. Het maakt niet uit 
of je zelf achter het stuur van je wagen zit, dat 
een andere persoon ermee rijdt, of dat jij - voor 
privédoeleinden - de wagen van iemand anders 
bestuurt.

Rechtsbijstand
Bij een ongeval ontstaat wel eens onenigheid 
tussen de betrokken partijen. En vaak eindigt dit 
in de rechtbank. De dekking rechtsbijstand van 
PSA Verzekering garandeert dan een optimale 
verdediging van je belangen. Ze zorgt ervoor dat 
de nodige stappen worden ondernomen om je 
schade én gerechtskosten (advocaat-, expertise-, 
gerechtskosten, behalve boetes) vergoed te 
krijgen

Hulpverlening + 
Met deze dekking, inclusief personenhulp, blijf je 
gegarandeerd mobiel in binnen- en buitenland: 
pechverhelping, takelen, vervangwagen,… maar 
ook bij brandstoftekort of het tanken van verkeerde 
brandstof.



Voordelen partnergarages
Ben je gedekt door een omnium of een BA (bij 
een schadegeval in recht) en geraak je betrokken 
bij een ongeval? Als je een beroep doet op een 
partnergarage geniet je tal van voordelen:

•  Herstellingen volgens de regels van de kunst
•  Een versnelde expertise, gratis schoonmaak en  
   check-up
•  Een korting van € 75 op de vaste franchise voor  
   wagens 

•  Een vervangingsvoertuig  
 -Bij een ongeval: tijdens de hele duur van de  
       herstellingen (max. 30 dagen) 
 -Bij totaal verlies: max. 30 dagen 
 -Bij glasbreuk: max. 3 dagen
•  De derde-betaler: wij betalen alle kosten  
   rechtstreeks aan je partnergarage, met  
   uitzondering van de eventuele franchise en de  
   wettelijk terugvorderbare btw.
Deze voordelen gelden in België en binnen een 
straal van 30 km buiten de landsgrenzen

PSA VERZEKERING
DE EXTRA'S!



Meer informatie over  
PSA Verzekering 
of een offerte  
aanvragen?

Het product PSA Verzekering is een verzekering die de dekkingen Aansprakelijkheid, 
Bescherming Voertuig (omnium, omnium 24+, mini-omnium, ...), Bescherming Bestuurder, 
Rechtsbijstand en Hulpverlening+ bundelt. Dit product werd ontwikkeld door de Belgische 
verzekeringsmaatschappij A.Belgium en is onderworpen aan het Belgische recht. Een 
verzekeringscontract wordt afgesloten voor één jaar en kan stilzwijgend worden verlengd. 
Het product PSA Verzekering wordt uitsluitend in België aangeboden. Gelieve, alvorens het 
product te onderschrijven, de verzekeringsvoorwaarden en productfiche (IPID) te raadplegen. 
De aangeboden dekkingen zijn uitgebreid en worden uitgelegd in deze documenten 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.peugeot.be 
Bij eventuele klachten kan je contact opnemen met de dienst Customer Protection 
(Troonplein 1 te 1000 Brussel) via customer.protection@axa.be. Ben je het niet eens met 
de voorgestelde oplossing, dan kan je terecht bij de Ombudsman van de Verzekeringen, de 
Meeûssquare 35 te 1000 Brussel (www.ombudsman.as).

SURF NAAR  
PEUGEOT.BE 
OF BEL HET  
GRATIS NUMMER
0800 96 391

PSA Verzekering is een product van A.Belgium, NV van verzekeringen toegelaten onder het 
nr. 0039 om de takken leven en niet-leven te beoefenen (KB 04-07-1979, BS 14-07-1979) • 
Maatschappelijke zetel : Troonplein 1, 1000 Brussel (België) - Tel. : 02 678 61 11 • KBO nr.: 
BTW BE 0404.483.367 RPR Brussel

PSA Finance Belux nv • Bourgetlaan 20  bus 1 te 1130 Brussel • KBO nr. 0417.159.386 • 
Tel.: +32 (0)2 370 77 11 • Fax: +32 (0)2 332 12 33 • psafinance@psa-finance.com • 
Inschrijvingsnummer FSMA 019653A • IBAN: BE86 3100 0100 5250 • BIC: BBRU BE 
BB, is ingeschreven in het FSMA-register van de verzekeringstussenpersonen onder 
het KBO-nr. 0417.159.386 en handelt als verzekeringsagent van A.Belgium nv. De 
Peugeot verkooppunten die ingeschreven zijn in het door de FSMA bijgehouden 
register van de verzekeringstussenpersonen handelen als subagenten of als 
verzekeringsneventussenpersonen van PSA Finance Belux SA. De Peugeot-verkooppunten 
die niet ingeschreven zijn bij de FSMA handelen als klantenaanbrengers.
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