
Uw Opel, Uzelf als bestUUrder,  
Uw mObiliteit en Uw belangen  
permanent beschermd. 
Niet alleen tijden veranderen, ook de autoverzekeringen. 
Premies worden niet langer berekend op basis van het bonus-malussysteem. 
Voortaan wordt uw rijgedrag beoordeeld: uw premie houdt rekening met uw 
voorzichtige rijstijl en ervaring in het verkeer.

Veiligheid, eenvoud en flexibiliteit aan een voordelige prijs!
Uw rijgedrag maakt van u een unieke automobilist. Opel Verzekering weet dat 
en stelt u een autoverzekering voor die maximale veiligheid en een voordelige prijs 
combineert: eenvoudig en toch moduleerbaar past deze verzekering zich aan om 
aan uw behoeften te beantwoorden, van eenvoudig tot volledig. 
Zo creëren we samen een autoverzekering die het best bij u past.

en dan is er OOk nOg alles wat  
Opel Verzekering extra VOOr U dOet. 
Een vervangwagen bij ongeval of diefstal.

Wanneer u na een ongeval in recht of in kader van uw dekking omnium beslist om uw Opel te laten herstellen bij een Opel Erkend Hersteller, 
dan krijgt u een gratis vervangwagen tijdens de hele herstelperiode. En bij diefstal mag u al vanaf de eerste dag rekenen op een gratis 
vervangwagen voor een periode van maximaal 30 dagen dankzij uw dekking (mini-)omnium.

Herstellingen met Opel-garantie.

Dankzij Opel Verzekering is uw wagen in goede handen bij de Opel Erkend Hersteller van uw keuze, waar naast het koetswerk  
ook de mechanische en elektronische herstellingen volgens de regels van de kunst uitgevoerd worden.

Herstellingen worden rechtstreeks betaald.

Een ongeval en u bent niet in fout? Maakt u zich dan geen zorgen over de factuur van uw herstelling of een eventueel voorschot.  
Opel Verzekering regelt dat rechtstreeks met uw Opel Erkend Hersteller (met uitzondering van de eventuele vrijstelling en  
de recupereerbare btw). 

De Info Line van Opel Verzekering: stand-by voor u.

Wat als u ’s nachts of tijdens het weekend een ongeval hebt en niemand kunt bereiken? Wees gerust, ook op dergelijke situaties is  
Opel Verzekering voorzien! Want bij ongeval of diefstal kunt u terecht bij onze exclusieve Info Line.  7 dagen per week, 24u per dag!  
Wij doen er alles aan om u zo snel en efficiënt mogelijk te helpen. 

Wij regelen alles voor u!

Wat als u elders verzekerd bent en wilt overschakelen naar Opel Verzekering? Opel Verzekering regelt alles voor u en zorgt dat u niets 
verliest van de reeds betaalde premies.

Uw beste vertrouwenspersoon: uw eigen Opel Verdeler.

Niemand kent u en uw wagen beter dan uw Opel Erkend Verdeler. Hij heeft er alles voor over om te zorgen dat u niet alleen blij bent met uw 
wagen, maar dat u er zich ook veilig mee voelt. Altijd en overal.

Dankzij Opel Verzekering bent u goed verzekerd, in alle eenvoud en comfort.
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   Eerste hulp. 

Een auto-ongeluk in België met immobilisatie van het voertuig tot 
gevolg? Wij komen u snel en degelijk te hulp. Als pechverhelping 
ter plaatse onmogelijk is, wordt uw wagen weggesleept naar de 
Opel garage van uw keuze en wordt u naar huis gebracht. 
Kan uw auto niet onmiddellijk worden hersteld? Dan krijgt u 
gedurende 24 uur een vervangwagen ter beschikking.

   EURO+. 

Wanneer u in het buitenland gewond raakt door een ongeval 
in uw recht, is de schadevergoeding meestal lager en laat ze 
langer op zich wachten dan in België. Het voordeel EURO+ schiet 
het grootste deel van het te betalen bedrag voor en compenseert 
het verschil in de evaluatie van uw lichamelijke schade, 
dat in de meeste West-Europese landen vaak lager is.

De Click waakt over uw premie.

Als u uw rijbewijs minstens 11 jaar hebt en geen ongeval BA in fout hebt gehad de laatste 5 jaar, dan kunt u de Click krijgen.   

De Click neutraliseert de tarifaire invloed op de waarborgen burgerlijke aansprakelijkheid en omnium. Dit tot tweemaal toe!
Voor meer info over de werking van de Click, vraag naar onze Algemene Voorwaarden Opel Verzekering. 

sereen en Ontspannen riJden: een mUst. 
Alles begint met een volledige BA-dekking.

Iedereen die met de wagen rijdt in ons land, is verplicht een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA) te hebben. Als u voor een ongeval 
aansprakelijk bent, dan vergoedt de burgerlijke aansprakelijkheid van Opel Verzekering in uw plaats de schade die anderen hebben geleden.

Bij Opel Verzekering hebben wij aan deze basisdekking onmiskenbare voordelen gekoppeld, die u automatisch geniet.

U beschermen als bestuurder.

Veel bestuurders denken dat ze volledig gedekt zijn bij een ongeval. Maar niets is minder waar. Wanneer u gewond raakt bij een ongeval 
waarbij u in fout bent, draait u zélf op voor de kosten die vaak haast niet te overzien zijn en die verdergaan dan medische kosten. 
Dankzij de optie veiligheid van de bestuurder, dan bent u als bestuurder wél gedekt, evenals alle andere bestuurders van uw wagen. 
Zelfs wanneer u als hoofdbestuurder een ander voertuig bestuurt, geniet u deze dekking. Dat is bijzonder mooi meegenomen.  

Uw mobiliteit beschermen. 

Wilt u zeker zijn geholpen te worden op reis, thuis of onderweg ? Autopech, een ongeval, uw auto gestolen? 
De Assistance + van Opel Verzekering waakt over u en uw familie. Dag en nacht.

Dekkingen
Ongeval / 
diefstal / 

brand
Pech Herstelling/wegslepen Vervangwagen

Eerste hulp ■ ❏

Ja, in België naar een Opel garage 
van uw keuze en in het buitenland naar 
de dichtstbijzijnde Opel garage.

24 uur in Belgïe, verlengd met weekend- en 
feestdagen.

Assistance + ■ ■

Ja, in België naar de Opel Erkend Hersteller 
van uw keuze en in het buitenland naar 
de dichtstbijzijnde Opel garage.

Maximaal 15 dagen in Belgïe*.
Maximaal 7 dagen in het buitenland.

*  Indien u uw voertuig laat herstellen bij een Opel Erkend Hersteller. Indien u echter geen beroep doet op een Opel Erkend Hersteller, krijgt u gedurende maximaal 7 dagen een vervangwagen.

Uw belangen beschermen.

Wat als er onenigheid is over de aansprakelijkheid bij een ongeval? Of wat als de tegenpartij niet verzekerd is? In zo’n geval garandeert 
de dekking rechtsbijstand van uw Opel Verzekering dat uw belangen optimaal verdedigd worden. Op onze kosten.

OPEL VERZEKERING BIEDT U EEN WAAIER OPTIONELE DEKKINGEN AAN.

Uw voertuig zo goed mogelijk beschermen.

Opel Verzekering biedt u twee formules aan – mini-omnium en 
omnium – aangepast aan uw behoeften en budget. Aan de hand 
van dit kleine overzicht van de schade die door deze formules 
worden gedekt, kunt u de dekking kiezen die het best bij u past:

mini-
omnium

omnium

Diefstal of poging tot diefstal ■ ■

Schade door natuurgeweld of brand ■ ■

Botsing met een loslopend dier ■ ■

Glasbreuk ■ ■

Schade door ongeval in fout ❏ ■

Schade door ongeval zonder (gekende) 
tegenpartij ❏ ■

Vandalisme ❏ ■

   EEN WAARDEGARANTIE VAN 3 JAAR. 

Bij totaalverlies of diefstal kunt u bij Opel Verzekering kiezen voor een klassieke cashvergoeding of een nieuwe Opel met dezelfde 
cataloguswaarde. Deze waardegarantie is geldig gedurende de eerste drie levensjaren van uw voertuig.

   EEN WACHTTIJD ZONDER ZORGEN DANKZIJ DE TOTAALVERLIESDEKKING 
VOOR HET OVERGENOMEN VOERTUIG.

Als uw Opel Verdeler uw huidige auto overneemt, wordt die ook gedekt door de 
volledige omnium van Opel Verzekering, tot de levering van uw nieuwe Opel: in 
geval van totaalverlies van het overgenomen voertuig ten gevolge van een ongeval, 
vergoedt Opel Verzekering u ten bedrage van de overnameprijs die u met uw 
Opel Erkend Verdeler bent overeengekomen.  

   0 EURO FRANCHISE BIJ HET EERSTE SCHADEGEVAL.

Kiest u voor deze optie, dan betaalt u geen franchise bij uw eerste ongeval indien 
de herstelling excl. BTW meer dan 2,5% van de verzekerde waarde bedraagt of 
indien uw wagen totaalverlies wordt verklaard. Op voorwaarde dat u een beroep 
doet op een Opel Erkend Hersteller.

Einde 1ste jaar Einde 2de jaar Einde 3de jaar

EEN NIEUWE OPEL EEN NIEUWE OPEL EEN NIEUWE OPEL

een OmniUm Verzekering biedt gemOedsrUst, cOmfOrt en serVice.
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