PERSBERICHT
De P&V Groep breidt zijn preventie-aanbod voor
motorrijders uit met de app Liberty Rider
Brussel, 8 juni 2020 – De P&V Groep (met haar merken P&V en Vivium) is een pionier op
het vlak van preventie en veiligheid van motorrijders en blijft zich daarvoor inzetten. De
Groep maakt vandaag haar mobiliteitsaanbod nog aantrekkelijker door exclusief de krachten
te bundelen met het Franse bedrijf Liberty Rider en zijn gelijknamige app.
Preventie en veiligheid staan centraal in het mobiliteitsaanbod voor tweewielers
De Liberty Rider app, die vanaf nu is inbegrepen in de motorverzekeringen van P&V en
Vivium, komt met een aantal heel interessante functies voor motorrijders:
-

-

De app detecteert ongevallen en activeert automatisch een noodoproep (e-call
voor motorrijders). Dit betekent dat de hulpdiensten bij een valpartij onmiddellijk
verwittigd worden (via bijstandsverlener IMA).
Het unieke gps-systeem, speciaal ontwikkeld voor motorrijders, stelt de beste
routeopties voor en waarschuwt motorrijders voor gevaarlijke bochten.
De gebruiker kan zijn positie in realtime delen met familie en vrienden, zodat ze
hem gedurende zijn hele traject kunnen volgen. Bovendien bereidt Liberty Rider een
sms voor die de motorrijder snel kan versturen om zijn naasten gerust te stellen bij
vertrek en aankomst.
Allerlei nuttige en leuke extra functies: toegang tot roadbooks van de mooiste
trips, opvolging van het onderhoud, delen op de sociale netwerken ...

De Liberty Rider app maakt nu dus deel uit van het aanbod P&V Moto en Vivium Moto, wat
betekent dat de klanten onmiddellijk een premium toegang krijgen tot de app tijdens de
volledige looptijd van hun contract. Slechts één voorwaarde: de motorfiets of scooter moet
een vermogen hebben van minstens 125 cc, of 4 kW voor een elektrisch aangedreven
motor.

Liberty Rider, verkozen tot 'Innovation Sécurité Routière' in Frankrijk
Emmanuel Petit, oprichter van Liberty Rider, kwam in oktober 2015 op het idee voor het
Liberty Rider-concept, terwijl hij onderweg was naar zijn ouders. Hij vroeg zich af wat er met
hem zou gebeuren als hij met zijn motor een ongeval kreeg op een klein weggetje dat in
slechte staat was en waar maar weinig mensen voorbijkwamen. Na enkele weken
ontwikkeling, duizenden afgelegde kilometers en een 200-tal simulaties van valpartijen
werkten Emmanuel en zijn team een algoritme uit dat een ongeval tijdens een motorrit
nauwkeurig kan vaststellen op basis van sensoren in de gsm van de motorrijder. In juni 2016
werd de app gelanceerd in Frankrijk, met tot op heden meer dan 450.000 downloads, goed
voor 400 miljoen 'beschermde' kilometers. Voor Emmanuel Petit is Liberty Rider meer dan
een mobiele app, het staat voor een strijd om levens te redden.
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Over de P&V Groep
De P&V Groep is een Belgische coöperatieve verzekeringsgroep die verzekeringsoplossingen
aanbiedt aan particulieren, zelfstandigen, ondernemingen en instellingen.
De P&V Groep verdeelt haar producten en diensten via onafhankelijke verzekeringsmakelaars onder
het merk Vivium en via een netwerk van exclusieve agenten onder het merk P&V. De oplossingen
voor rechtsbijstand die de makelaars en agenten voorstellen, worden ontwikkeld onder het
onafhankelijke kwaliteitslabel Arces.
www.pv.be I www.vivium.be I www.arces.be

