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– Verzekering Security Plus –
Informatiedocument over het verzekeringsproduct

Onderneming: PSA Insurance Europe Ltd, MIB House,53 Abate Rigord Street, Ta’Xbiex, XBX1122 Malta, ingeschreven onder het 
nummer C68963 (fax : 00 356 22.58.34.94, tel : + 356 22.58.34.10, email : psainsurance@mpsa.com),  
onderworpen aan het toezicht van de Malta Financial Services Authority (MFSA) – Notabile Road BKR 30000 ATTARD 
– MALTA en geregistreerd bij de Nationale Bank van België onder registratienummer 2964 om actief te zijn in vrije
dienstverrichting

Product: Security Plus
Dit informatiedocument biedt een samenvatting van de belangrijkste garanties en uitsluitingen van dit product. Volledig informatie over dit product vindt 
u in de precontractuele en contractuele documentatie. 

Wat soort verzekering is dit? 
Deze facultatieve collectieve verzekering heeft tot doel het vermogensverlies gedeeltelijk te garanderen, gerelateerd aan de diefstal of totaal verlies van het 
verzekerde voertuig. 

Wat is verzekerd? Wat is niet verzekerd? 

 Diefstal van het verzekerde voertuig.

 Totaal verlies van het verzekerde voertuig

 Tot een maximale vergoedingvan 3000 €

 voertuigen die bestemd zijn voor verhuur,

 voertuigen voor professionele of 
amateursmanifestaties of competities, 

 taxi’s,

 hulpverleningsvoertuigen,

 voertuigen voor professioneel gebruik (vervoer 
van goederen of passagiers, rijschool,...),

 voertuigen waar wijzigingen werden aangebracht
die niet overeenstemmen met de specifieke 
instructies van de constructeur,

 voertuigen waarvan de eerste registratie dateert
van meer dan 7 jaar geleden,

 utilitaire voertuigen van meer dan 3,5 ton

 quads

Zijn er dekkingsbeperkingen? 

! De schade is met opzet veroorzaakt door de Verzekerde.

! De schade vloeit voort uit rechtstreekse of onrechtstreekse
gevolgen van ontploffingen of het vrijkomen van warmte en
stralingen voortkomend uit de transmutatie van atoomkernen.

! De schade werd veroorzaakt door volksopstanden of –
bewegingen of door Daden van terrorisme of sabotage.

! De schade is voorgevallen tijdens de deelname aan
wedstrijden, races of competities (of de voorbereiding
daarvan), of recordpogingen, wanneer de bestuurder van het
voertuig daaraan deelneemt in de hoedanigheid van
mededinger, organisator of als ondergeschikte van een
persoon die een van deze hoedanigheden heeft.

! De schade is veroorzaakt door het behandelen of vervoeren
van explosieven, brandbare of toxische producten.

! De schade komt voort uit een diefstal verricht met de
medeplichtigheid van de Verzekerde,

! De schade is veroorzaakt door een bestuurder die niet beschikt
over een geldig rijbewijs voor zover de Verzekeraar het
oorzakelijk verband bewijst tussen de tekortkoming en de
schade.

! De schade is veroorzaakt door een bestuurder in staat van
dronkenschap (zijnde de staat waarin de bestuurder geen
permanente controle meer heeft over zijn daden, door de
opname van alcoholische dranken, zonder daarom het
bewustzijn te hebben verloren) of in staat van alcoholische
intoxicatie (met verwijzing naar het maximaal toegelaten
alcoholpromillage ten tijde van het voorvallen van het
schadegeval), voor zover de Verzekeraar het oorzakelijk
verband bewijst tussen de zware fout en de schade.
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Waar ben ik gedekt? 

 Wereldwijd

Wat zijn mijn verplichtingen? 

Verplichtigingen bij het begin van het contract 

- De houder zijn van een financieringscontract bij PSA Finance Belux SA.

- Bevestigen dat de gegeven informatie of de informatie gegeven en geregistreerd tijdens het telefoongesprek correct is (bij opzettelijke verzwijgen
of onjuiste verklaring is de verzekering nietig, overeenkomstig de wetgeving) 

- Kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden in het aansluitingsformulier.

- Betaling van de bijdragen

Verplichtigingen tijdens de periode van het contract

- In geval van verkoop, overdracht of wijziging van registratie, is de Verzekerde verplicht om de Verzekeraar hiervan binnen 3 maanden in te
lichten.

- De maandelijkse bijdragen worden geïnd op hetzelfde moment als de mensualiteit van het krediet.
- De Verzekerde moet elke wijziging van zijn / haar adres of verblijfplaats onmiddellijk melden gedurende deze verzekering.

Verplichtingen in geval van schade 

- Het schadegeval moet zo snel mogelijk aangegeven worden bij PSA Finance Belux NV door zijn/haar naam, voornaam en
verzekeringscontractnummer op te geven.

- De benodige bewijsstukken : - indien van toepassing: - het expertiserapport, - een kopie van de factuur van de aankoop van het verzekerde
voertuig waarop de aankoopdatum en aankoopprijs (alle taksen inbegrepen) vermeld staan, - een kopie van het registratieattest van het
verzekerde voertuig, - de aard en omstandigheden van het schadegeval, - naam en adres van de bestuurder op het moment van het schadegeval,
datum en nummer van zijn rijbewijs, - indien van toepassing: -het PV-nummer opgesteld door de politieautoriteiten, - een kopie van de klacht.
Deze lijst is niet limiterend.

- In geval van diefstal, verbindt de Verzekerde zich ertoe onmiddellijk de politieautoriteiten in te lichten.

Wanneer en hoe moet ik betalen? 

De maandelijkse bijdragen worden geïnd door de Verzekeringnemer, gemandateerd door de Verzekeraar, op hetzelfde moment als de mensualiteit van 
het krediet.   

Wanneer begint en eindigt de dekking? 

De dekking is geldig voor een periode van één maand en wordt automatisch verlengd, tenzij deze wordt beëindigd. 

Aansluiting via verkooppunt: De aansluiting treedt in werking op de dag van de levering van het voertuig, onder voorbehoud van betaling van de eerste 
bijdrage. 

Aansluiting via de telefoon: De aansluiting treedt in werking op het moment van de sluiting ervan via de telefoon, onder voorbehoud van betaling van de 
eerste bijdrage. 

De dekking eindigt in de volgende gevallen: 

- op de datum waarop het financieringscontract volledig wordt terugbetaald, om welke reden dan ook,

- bij een schadegeval dat heeft geleid tot de toepassing van de waarborg

- op de datum van opzegging van het financieringscontract door de Verzekeringnemer

- in geval van opzegging van de aansluiting door de Verzekerde of door de Verzekeraar.

Hoe zeg ik mijn contract op? 

De Verzekerde heeft niet de mogelijkheid om de collectieve polis te bëeindigen. 

De Verzekerde kan zijn individuele aansluiting opzeggen per aangetekende brief gericht aan PSA Finance Belux NV(deze opzegging wordt van kracht na 
het verstrijken van één maand te rekenen van de dag volgend op het ontvangst van de aangetekende brief). 
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