Extended Warranty Used Cars
1. Voorwaarden voor dekking


Elk tweedehands voertuig van minder dan 5 jaar, minder dan 150.000 km en met
een aankoopprijs ≤ 55.000€ incl. BTW



Maandelijkse premie ten laste van de klant :
o Voertuig ≤ 3 jaar : 14€ incl. BTW
o Voertuig > 3 jaar : 19€ incl. BTW



De Extended Warranty Used Cars vangt aan na het verstrijken van garantie die wordt
aangeboden door de verkopende garage en/of de constructeur (= stageperiode) en
loopt gedurende de duur van de financiering (de aansluiting loopt af zodra het voertuig de
leeftijd van 10 jaar bereikt heeft of 250.000 km afgelegd heeft).

2. Garanties
A) Onderdelen en werkuren :


Deze garantie geldt in België & het Groothertogdom Luxemburg, evenals in de
landen waarin de internationale verzekeringskaart (groene kaart) geldig is



Dekking van de kosten voor reparatie en herstelling van het voertuig in zijn staat van
werking :
o Werkuren worden voor 100% ten laste genomen (volgens het in België
toegepaste barema op onderdelen en werkuren)
o

Gedekte onderdelen staan vermeld in de algemene voorwaarden. Er zal een
slijtagecoëfficiënt worden toegepast op nieuwe of geruilde onderdelen, in functie
van de kilometerstand van het voertuig op het moment van het schadegeval
(vanaf 80.000 km). Deze slijtagecoëfficiënt is ten laste van de klant :
Van 80.000 tot 100.000 km

20%

Van 100.001 tot 120.000 km

30%

Van 120.001 tot 150.000 km

40%

Vanaf 150.000 km

50%

B) Bijstand :


Deze garantie geldt alleen in België, voor de in België ingeschreven voertuigen ; en
in België en het Groothertogdom Luxemburg voor de in het Groothertogdom
Luxemburg ingeschreven voertuigen



Het uitsturen van een pechverhelper in geval van panne of een ongeval op de openbare
weg



Slepen van het voertuig naar de dichtstbijzijnde hersteller van het merk van het voertuig



Ter beschikking stellen van een vervangwagen indien de herstelling meer dan één dag
duurt, met een max. van 2 werkdagen (niet cumuleerbaar met terug-naar-huis service).

Touring Bijstandsverlening :
+32 (0)2.286.33.87

3. Voordelen
 Garantie op onderdelen en werkuren ook geldig in het buitenland
In alle landen waar de groene kaart geldig is

 Financiële zekerheid / gemoedsrust voor de klant
Bescherming van het huishoudbudget in geval van onvoorziene herstellingswerken

 24h/24h bijstand
Sleping, ter beschikkingstelling van een voertuig of het ten laste nemen van de
transportkosten van de verzekerde en de passagiers, in België en het Groothertogdom
Luxemburg

 Derde betalingssysteem
Enkel het slijtagegedeelte is ten laste van de klant (vanaf 80.000 km op de teller)


Lage premie, geïntegreerd in de maandelijkse aflossing van de
financiering

4. Wat te doen in geval van schade ?
Bijstandsverlener : +32 (0)2.286.33.87
In geval van panne gaat de
verzekerde naar de garage of neemt
de verzekerde contact op met de
bijstandsverlener
Na de herstelling stuurt de
hersteller het vooraf
goedgekeurde factuur naar
de verzekeraar. De
hersteller factureert
eveneens het "slijtage
gedeelte" aan de
verzekerde

Verzekeraar : +32 (0)2.528.00.66

De hersteller neemt
contact op met de
verzekeraar en vraagt
een voorafgaand
akkoord voor de ten
laste neming van de
herstelling

De hersteller stelt een gedetailleerde
offerte op voor de herstellingen (te
vervangen onderdelen, werkuren,…)
en vermeldt de oorzaak van de panne

Deze offerte wordt verzonden naar
de verzekeraar ter beslissing
(aanvaarding / weigering)

Duurtijd : maximum 48 uur vanaf
ontvangst van de documenten die de
verzekeraar nodig heeft

Zodra het akkoord aan de hersteller wordt
bevestigd, mag deze de herstellingen uitvoeren

