EXCLUSIEF VOOR U ALS LID VAN HET VSOA!
	In samenwerking met Actel werd speciaal voor u als lid van het VSOA een nieuw autoverzekeringsproduct ontwikkeld.
STEL ZELF UW VERZEKERING SAMEN NAAR WENSEN EN BUDGET.
Ons aanbod is flexibel, heel wat combinaties zijn mogelijk en u selecteert volgens uw noden.
KIES UIT VERSCHILLENDE FORMULES:
• D
 e Burgerlijke Aansprakelijkheid, de Mini Omnium en 3 Maxi omnium formules (kies à la carte uit 3
maxi omniums en diverse vrijstellingen).
• De bestuurdersverzekering, de rechtsbijstand, de pechbijstand en de reisbijstand.
GENIET VAN VERSCHILLENDE VOORDELEN EN KORTINGEN.
	Lagere premie, snelle bijstand via de Actel Assist app 24u/24 en 7 dagen op 7, kilometerkorting, specifieke kortingen indien garage, carport of rijhulpsysteem, …
Op de autoverzekering zijn uitsluitingen en beperkingen van toepassing. U vindt een volledig en gedetailleerd
overzicht van deze verzekering in onze algemene voorwaarden. Deze zijn beschikbaar op onze website:
www.actelaffinity.be/vsoa en op eenvoudig verzoek aan een sales advisor van ons contact center.

MEER INFO OF EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE?
Bel gratis naar 0800/23 230 Of surf naar www.actelaffinity.be/vsoa
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ZET ALLES OP ALLES.
GA VOOR
EEN EXCLUSIEVE
AUTOVERZEKERING.

Actelaffinity is de commerciële benaming van een product van Actel – merk van P&V Verzekeringen cvba – Verzekeringsonderneming
erkend onder code 0058 – Koningsstraat 151, 1210 Brussel. Dit document is een reclamedocument met daarin algemene informatie over de
autoverzekering Actelaffinity die door P&V Verzekeringen ontwikkeld werd en waarop het Belgische recht van toepassing is. Op de verzekering
Actelaffinity zijn uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden in verband met het verzekerde risico van toepassing. We verzoeken u dus om
de algemene voorwaarden van dit product aandachtig te lezen vóór de inschrijving. Ze zijn beschikbaar op de website www.actelaffinity.be/
avauto of op eenvoudig verzoek aan een sales adviseur van ons contact center. De verzekeringsovereenkomst wordt aangegaan voor één jaar
met mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging. Bij eventuele klachten kunt u contact opnemen met een sales adviseur van het contact center,
uw bevoorrechte gesprekspartner voor al uw vragen. Hij zal alles doen om u zo goed mogelijk te helpen. U kunt ook rechtstreeks contact
opnemen met onze dienst Klachtenmanagement die uw klacht of opmerking zorgvuldig zal onderzoeken. Wij zullen de verschillende partijen
trachten te verzoenen en naar een oplossing zoeken. U kunt met ons contact opnemen per brief (Klachtenmanagement, Koningsstraat 151, 1210
Brussel), per e-mail klacht@actel.be of telefonisch 02/250.90.60. Als u niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing kunt u zich wenden
tot de Ombudsdienst van de Verzekeringen (de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel), telefonisch 02 547 58 71 of per mail info@ombudsman.as.
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