BA AUTO
De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) Auto is wettelijk verplicht in België. Ze zorgt ervoor dat
slachtoffers van een ongeval zeker vergoed worden.

Wat doet de verzekering BA Auto?
Wettelijk verplicht in België: om ervoor te zorgen dat u als chauffeur beschermd bent tegen de
financiële gevolgen van een ongeval dat u zelf veroorzaakt.
Verzekert uw aansprakelijkheid: vergoedt in uw plaats zowel de lichamelijke als de materiële
schade die u anderen toebrengt na een ongeval in fout.

RECHTSBIJSTAND AUTO
Bij een ongeval is het niet altijd duidelijk wie aansprakelijk is. Of er is onenigheid over de schadevergoeding.
De verzekering Rechtsbijstand verdedigt uw belangen.

Wat doet de verzekering Rechtsbijstand Auto?
Verdedigt uw belangen, desnoods tot voor de rechtbank:
Als het niet duidelijk is wie bij een ongeval in fout is (in juridische termen: wie aansprakelijk is).
Als u en de tegenpartij het oneens zijn over het schadebedrag.
Als de andere partij u niet wil betalen en u maanden aan het lijntje houdt, zelfs als u in uw recht
bent.
Vergoedt alle gerechtelijke kosten, ook het honorarium van uw advocaat, die u overigens vrij kiest.

OMNIUMVERZEKERING
Zeker voor een nieuwe wagen is een omniumverzekering een must. Diefstal, brand, glasbreuk, ... Met een
omnium wordt u volledig vergoed.

Wat is verzekerd?
De omniumverzekering vergoedt de schade aan uw eigen voertuig. Uw lichamelijke schade vergoedt de
omniumverzekering niet, net zomin als andermans lichamelijke en materiële schade. Daarvoor zijn er
respectievelijk de verzekering Verkeer en de verplichte autoverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA)
van DVV.

DVV ASSISTANCE
Wat biedt DVV Assistance?
Personenbijstand
Bij gezondheidsproblemen (ziekte, ongeval, ...) in het buitenland zorgt DVV Assistance voor het volgende:
vervoert of vergezelt de zieke of gewonde naar huis of naar het ziekenhuis
repatrieert alle gezinsleden
zorgt voor de kinderen die toezicht nodig hebben
stuurt geneesmiddelen op
zorgt voor een tolk als u de taal helemaal niet machtig bent

...
Voertuigenbijstand
Begeeft uw wagen het op reis? Dan kunt u rekenen op DVV Assistance voor:
pechverhelping, slepen, ...
een vervangingswagen voor maximum 5 dagen als uw wagen niet snel hersteld kan worden of
gestolen werd (enkel in België).

