
UW AUTO
Ideal Auto, de optimale verzekering voor uw wagen

Ideal Auto

Ideal Auto is de verzekeringsformule waarmee u het 

hoofd kunt bieden aan de belangrijkste gevolgen van een 

voorval (pech, ongeval, diefstal) dat uw voertuig treft. 

Zij zorgt, in functie van de onderschreven opties, voor:

1. dringende bijstand;

2. het vergoeden van de eigen schade;

3.  het vergoeden van de schade die uw voertuig aan iemand 

anders veroorzaakt;

4.  het opvangen van de medische kosten en het compen-

seren van een inkomensverlies na een verkeersongeval.

1. Bijstand

Indien een dringende tussenkomst nodig is, kunt u 

onmiddellijk op de P&V Bijstand rekenen. Of u nu zwaar 

in de problemen zit of alleen een paar ongemakken moet 

verduren, uw problemen worden opgelost 24u op 24, 

7 dagen op 7. Een simpel telefoontje volstaat. Binnen de 

kortste keren sturen wij gekwalificeerde hulpverleners 

(takeldienst, herstellers, medisch personeel, ...) die u  

de grootste ongemakken helpen overbruggen.

Tot hoever die bijstand reikt, bepaalt u zelf in functie 

van uw eigen situatie. Als autoverzekerde bij P&V heeft 

u recht op een basisbijstand, die u verder helpt na een 

verkeersongeval.

Maar u kunt ook kiezen voor een ruimere algemene  

bijstandsverlening (met o.a. het ter beschikking stellen 

van een vervangwagen na een ongeval of een diefstal; 

een bijstand aan personen voor u en uw gezin, wereldwijd 

en ongeacht het gekozen vervoermiddel; enz.) of voor 

een uitgebreide pechverhelping.

2. Vergoeding van de eigen schade

Deze keuzewaarborg vergoedt de onkosten om de 

geleden schade te herstellen. 

U kunt hierbij kiezen tussen 3 formules in functie van de 

oorzaak van de schade: 

-  Brand, Natuurkrachten en dieren, Glasbraak 

-  Brand, Natuurkrachten en dieren, Glasbraak + Diefstal

- Volledige omnium

3.  Vergoeding van de schade die uw wagen aan derden 

veroorzaakt

Indien u met uw wagen schade veroorzaakt aan iemand 

anders, zal P&V in uw plaats het slachtoffer schadeloos-

stellen. Deze wettelijk verplichte waarborg dekt zowel de 

lichamelijke schade toegebracht aan anderen (alsmede 

aan de inzittenden van uw wagen), als de materiële 

schade aan andere voertuigen.  

4.  Opvangen van de medische kosten en compenseren 

van een inkomensverlies na een verkeersongeval

Deze keuzewaarborg vergoedt, binnen bepaalde grenzen, 

de medische kosten en het verlies van inkomen die voort-

vloeien uit het ongeval.

U kunt kiezen tussen een forfaitaire of een vergoedende 

formule.  
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P&V Klantendienst 
02/210 95 81

Voor meer informatie of voor 
een afspraak met uw P&V adviseur:

maandag - vrijdag 
F: 02/250 80 45
infonl@pv.be
www.pv.be



Uw wagen: uw mobiliteit

De auto heeft in onze samenleving een centrale plaats 

ingenomen. Ondanks de aanzienlijke investering die hij 

vertegenwoordigt, is hij in uw dagelijks leven onmisbaar  

geworden. 

Hij brengt u vlot ter bestemming waar en wanneer u maar wil. 

U rijdt er dagelijks mee naar het werk, voert de kinderen ermee 

naar school, reist ermee naar uw vakantiebestemming, …  

Maar al bent u nog zo voorzichtig in het verkeer, een ongeval of 

een onverwachte gebeurtenis is snel gebeurd en voldoende om 

uw auto te beschadigen of schade toe te brengen aan anderen.

Wat de oorzaak van de schade (panne, ongeval of diefstal) 

ook is, telkens staat u voor vergelijkbare zorgen en komt uw 

mobiliteit in het gedrang. 

Hebt u er al eens bij stilgestaan wat het voor u en uw gezin 

zou betekenen indien uw wagen beschadigd of vernield zou 

worden? De familie Peeters heeft het ondervonden.

Wat gebeurde er?

Na een vermoeiende dag reden mijnheer en mevrouw Peeters 

met hun zoontje naar huis. Het regende, het was donker en het 

zicht was beperkt. Bij het naderen van een kruispunt sprong 

het verkeerslicht op rood. Mijnheer Peeters remde uit volle 

kracht maar kon zijn voorganger niet meer ontwijken. Gelukkig 

waren er geen gewonden maar de wagen van mijnheer Peeters 

was aanzienlijk beschadigd en kon niet meer verder rijden …

Wat deed P&V voor de familie Peeters?

•	 P&V	Bijstand	regelde	de	praktische	zaken:

- er werd binnen de kortste keren voor een takelwagen 

gezorgd; 

- aangezien hun voertuig niet ter plaatse hersteld kon 

worden, werd het getakeld naar hun garagist, een erkende 

P&V-hersteller. 

•	 Aangezien	de	“Algemene	Bijstand”	was	onderschreven,	

kregen zij een vervangwagen ter beschikking. 

Op zoek naar duidelijke antwoorden?

U hebt waarschijnlijk geen pasklaar antwoord kunnen 

formuleren op alle bovenvermelde vragen. 

Logisch. Het is als leek niet eenvoudig om die vragen te  

beantwoorden als men nog nooit een schadegeval heeft 

gehad.

Maar dit betekent niet dat u moet wachten tot er iets gebeurt 

om een oplossing te vinden voor de aangehaalde situaties.

Uw agent is de geschikte persoon om, in gemeenschappelijk 

overleg, een gepersonaliseerde en aangepaste verzekerings-

oplossing samen te stellen.

•	 P&V	maakte	een	afspraak	met	de	expert	zodat	de	garagist	

de herstellingen spoedig kon uitvoeren.

•	 Omdat	hun	wagen	in	volledige	omnium	verzekerd	was,	

heeft P&V de kosten van de herstellingen ten laste genomen 

en de factuur rechtstreeks met de garagist geregeld. 

Mijnheer Peeters heeft enkel de contractueel vastgestelde 

vrijstelling moeten betalen.

•		 P&V	zorgde	ook	voor	alle	contacten	met	de	verzekeraar	

van de andere bestuurder zodat ook hij snel vergoed kon 

worden.

En u?

Uit het voorgaande voorval blijkt dat uw wagen schade 

kan oplopen en dat u als bestuurder eveneens schade kunt 

veroorzaken. Daarnaast kan uw wagen ook nog gestolen 

worden. 

U zal dan met een aantal gevolgen geconfronteerd worden:

•	 U	moet	vaak	dringend	een	aantal	maatregelen	treffen	en	

praktische oplossingen zoeken.

•	 Uw	wagen	moet	hersteld	of	vervangen	worden.

•	 U	dient	anderen	te	vergoeden	voor	de	toegebrachte	

schade.

•	 Na	een	ongeval	dient	u,	als	aansprakelijke	bestuurder,	

de medische kosten te dragen die gepaard gaan met uw 

hospitalisatie en het inkomensverlies te compenseren  

tijdens uw periode van arbeidsongeschiktheid. 

De omvang van deze gevolgen is echter niet voor iedereen 

dezelfde. 

Hiernaast geven we u de mogelijkheid om aan de hand van 

enkele vragen zelf te overlopen wat een schade geval voor u 

zou betekenen.

 Wat kan een schadegeval 
 voor u betekenen?

•		U	hebt	een	ongeval	waardoor	u	niet	meer	verder	

kunt rijden.   

 - Hoe geraakt u op de plaats van bestemming of  

 terug thuis?

 - Wie brengt uw wagen voor herstelling naar uw  

 garagist?

•	Na	een	ongeval	is	uw	wagen	onbruikbaar	en	moet	hij	

voor herstelling een aantal dagen bij de garagist  

blijven. Hoe gaat u zich tijdens die dagen verplaatsen?

•	Uw	wagen	weigert	te	starten	of	er	is	een	barst	in	

uw voorruit. Kunt u uw hersteller 7 dagen op 7 

bereiken? 

•	U	hebt	een	geschil	over	uw	vermeende	aansprake-

lijkheid bij een ongeval. Hoe gaat u uw belangen 

verdedigen?

•	U	hebt	een	ongeval	in	recht.	Wie	gaat	u	de	 

herstellingskosten voorschieten?

•	Uw	wagen	wordt	gestolen.	Kunt	u	het	nodige	geld	

vrij maken om een andere wagen aan te kopen 

zonder andere plannen op de helling te zetten?

•	U	hebt	een	ongeval	in	fout	waarbij	u	zwaar	gewond	

wordt. Er volgt een hospitalisatie en een lange  

periode van arbeidsongeschiktheid. Uw vervangings-

inkomen bedraagt ± 60 % van uw vroeger inkomen.

 - Kunt u de medische kosten dragen die gepaard  

 gaan met een hospitalisatie?

 - Zal u de kosten die gepaard gaan met het dage- 

 lijkse leven (huur of hypotheekaflossing, elektrici- 

 teit, water, telefoon, …) kunnen blijven betalen?


