GENIET VAN EXTRA VEILIGHEID OP DE BAAN EN
BETAAL MINDER VOOR UW AUTOVERZEKERING.

VIVIUM
S2 Pack

3

Technologie is vandaag de dag alomtegenwoordig. En het maakt ons leven een stuk gemakkelijker. Ook in de
verzekeringsmarkt spelen we in op deze evoluerende trend.
Daarom ontwikkelden we het VIVIUM S² Pack. Een formule waarmee we uw veiligheid op de baan verhogen. En dat voelt u
meteen in uw portemonnee.

HOE WERKT HET?
Bij onderschrijving van een VIVIUM S² Pack ontvangt u van ons een VIVIUM S² Box. Een apparaatje dat u gemakkelijk
zelf kan installeren op de batterij van uw wagen. De box registreert gegevens over uw rijgedrag achter het stuur, alsook
het aantal afgelegde kilometers, de momenten waarop u het voertuig gebruikt en het soort van wegen waarop u rijdt (in
België, in de stad, op de autowegen). Die gegevens kunt u dan zelf nadien raadplegen op uw persoonlijke webpagina.
Super handig!
Uiteraard respecteren we bij het meten van de gegevens steeds uw privéleven: u ziet op het scherm wat wij zien en uw
gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

SAFETY FIRST!
Dankzij de ingebouwde GPS in de VIVIUM S² Box geniet u van extra veiligheid. Als de box een impact van minstens
2,5 g-kracht registreert, bellen we u op en gaan we na of alles ok is. Als u wenst sturen we een takeldienst en
ziekenwagen ter plaatse. Bij een impact van minstens 4 g-kracht doen we net hetzelfde. Maar als u dan herhaaldelijk
niet antwoordt, sturen we ze zelfs meteen!
Wordt uw wagen gestolen? Dan kunnen we via de ingebouwde GPS meteen uw voertuig lokaliseren, zelfs wanneer u
geen waarborg diefstal hebt onderschreven.

KORTING OP UW AUTOVERZEKERING
Bij onderschrijving van het VIVIUM S² Pack krijgt u meteen een korting op uw autoverzekering. Meer bepaald op
de waarborgen Burgerlijke Aansprakelijkheid (= wettelijk verplicht) en Materiële Schade. Die laatste sluit u af bij
onderschrijving van een omnium verzekering en dekt de schade aan uw eigen voertuig.

Uw makelaar? Uw partner
Uw makelaar is uw eerste aanspreekpunt. Zowel bij het samenstellen van uw verzekering, als na een schadegeval. We
ondersteunen hem graag in de hulp die hij u biedt:
• Informatie – Bespreek deze brochure samen met hem. Hij zal u steeds onafhankelijk advies geven.
• Schade – Bel bij een schadegeval meteen uw makelaar. Hij zet onmiddellijk de nodige stappen om u verder te
helpen. Hij volgt uw dossier op de voet en begeleidt u vanaf de aangifte tot de herstelling van de schade.

Vivium. Zeker van elkaar.
Vivium, die met onafhankelijke makelaars werkt, is een merk van P&V Verzekeringen cvba. We zijn één van de grootste
verzekeringsmaatschappijen in België die met onafhankelijke makelaars werkt.
We kennen de markt door en door en bieden een heel brede waaier verzekeringen aan: levensverzekeringen,
nietlevensverzekeringen en employee benefits. Dat doen we voor particulieren en zelfstandigen, maar ook voor kmo’s en
grote ondernemingen.
Vivium gelooft rotsvast in de toegevoegde waarde van de makelaar als uw langetermijnpartner. Daarom werken we hard
aan sterke producten en diensten, zodat makelaars volop hun rol van dienstverlener kunnen opnemen.

VIVIUM S2 Pack is een product ontwikkeld door Vivium, een merk van P&V Verzekeringen CVBA. Het is onderworpen aan het Belgisch
recht, en bevat uitzonderingen, beperkingen en voorwaarden met betrekking tot het verzekerde risico.
Het contract wordt afgesloten voor een jaar en wordt stilzwijgend verlengd.
Dit document is puur informatief. Het engageert Vivium op geen enkele manier. Gelieve de algemene voorwaarden van VIVIUM Auto
door te nemen voor u een contract tekent. U vindt deze op www.vivium.be of bij uw makelaar.
Als u niet tevreden bent, kunt u uw makelaar contacteren of onze Dienst Klachtenmanagement. Dat kan per post naar
Klachtenmanagement, Koningsstraat 151, 1210 Brussel. Per e-mail naar klacht@vivium.be of telefonisch op 02 250 90 60. Als u
niet tevreden bent met de voorgestelde oplossing, contacteert u de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35 in 1000
Brussel. Dat kan ook telefonisch op 02 547 58 71, of per e-mail naar info@ombudsman.as.
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De troeven van VIVIUM S2 Pack
• Korting op uw BA Autoverzekering en/of de waarborg Materiële Schade
• Ingebouwde GPS om uw wagen te lokaliseren bij diefstal of de hulpdiensten
ter plaatse te sturen bij een ongeval
• Raadpleeg uw rijstatistieken en rijstijl via uw persoonlijke webpagina
Wilt u meer informatie? Contacteer uw makelaar. Hij brengt uw persoonlijke situatie en wensen in kaart,
en adviseert u welke financiële oplossing het beste bij u past.
V.U.: P&V Verzekeringen
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