Insurance

7 jaar totale fabrieksgarantie (of 150.000 km,
wat eerst bereikt wordt)

Kies uw autoverzekering
Heeft u niet al onze exclusieve voordelen nodig? Geen probleem: bij Kia Insurance kiest
u zelf hoe u uw auto verzekert.

1
2
3
4
5

24 maanden verzekerd als nieuw
0% franchise in omnium
24u/24 bijstand na ongeval

Snelle en efficiënte schaderegeling
Vervangwagen voor 30 dagen

6 Altijd een premie op maat
7

Geen premieverhoging voor goede
chauffeurs na schade ‘in fout’

Formule Standaard

Formule Full Omnium

•

•

•
•
•
•

verzekert u tegen schade die u met
uw Kia aan anderen toebrengt (BA)
ook uw passagiers zijn verzekerd
24u/24 bijstand na ongeval
gratis takeling na ongeval
gratis vervangwagen (max. 30 dagen)

alle voordelen van de Standaard- en
Kleine Omnium-autoverzekeringen
+ 2 jaar als nieuwe auto verzekerd
+ 2 jaar nieuwe Kia na ‘perte totale’
+ geen franchise na eerste ongeval
met meer dan € 500 schade

•
•
•

Formule Kleine Omnium

Extra opties

•

•

Waarborg Bestuurder
verzekert de bestuurder bij schade

•

Waarborg Rechtbijstand
vergoedt gerechtskosten bij een
geschil over uw Kia

•

alle voordelen van de Standaardautoverzekering
+ geen franchise na schade aan uw Kia
veroorzaakt door brand, glasbreuk,
diefstal, storm, natuurkrachten en
loslopende dieren

UW NIEUWE AUTO IS HET
BEST VERZEKERD BIJ KIA

Uw Kia-verdeler:

Vraag uw gratis premieberekening

ONNODIG
TE FRANKEREN

Insurance

DA 830-670-0
Metrologielaan 2
B1130 Brussel

EXTRA VOORDELEN
VOOR KIA-KLANTEN
Kia Insurance is de officiële Kia-verzekeraar in België. Daardoor krijgt u een
pak extra’s die u bij andere verzekeraars niet krijgt of waarvoor u meestal
moet bijbetalen. Vraag uw gratis offerte bij uw Kia-verkoper of bel het
Kia Insurance verzekeringsteam op 02 244 21 51.





Kia Insurance
Metrologielaan 2
B 1130 Brussel
T 02 244 21 51
F 02 406 95 10
E klantendienst@kia-insurance.be

Deze folder geeft een algemeen
beeld van het voorgestelde
product. Alleen de wettelijke
bepalingen over het product en
de Algemene en Bijzondere
Voorwaarden zijn bindend.

Kia Insurance is een merknaam
van Corona nv, verzekeringsmaatschappij erkend door de
NBB (code 0435).

V.U. P. Neyt, Metrologielaan 2,
B 1130 Brussel. 12/14

Bij uw erkende Kia-verkoper
Via het antwoordformulier
Bel ons op 02 244 21 51
Stuur een e-mail naar
klantendienst@kia-insurance.be

www.kia-insurance.be

Hier nat maken en dichtkleven

JA, STUUR MIJ EEN GRATIS OFFERTE
VOOR EEN KIA-AUTOVERZEKERING

q Standaard

Mevr.

Naam:						Voornaam:

q Full Omnium

Stuur dit antwoordformulier naar Kia Insurance, Metrologielaan 2, B 1130 Brussel.
Nog vragen? Bel ons op 02 244 21 51 of mail naar klantendienst@kia-insurance.be.
Autoverzekering: 		
q Bestuurder q Rechtsbijstand

q

q Kleine Omnium

Aanvullende waarborg(en):

Dhr

VERZEKERINGNEMER
q

/

Beroep:
/		

E-mail:

Straat:										Nr.:
/
GSM:

Postcode:				Gemeente:
/		

Geboortedatum:
Telefoon:

Mijn Kia-verdeler:

Bus:

q Stuur mijn offerte via e-mail en houd me op de hoogte van de producten en diensten van Kia Insurance.
km per jaar met deze auto.
q 3 of meer

Ik rijd ongeveer
q 2
q 3 of meer

/
q 1
q 2

/

Hoeveel schadegevallen* had u de voorbije 5 jaar? q 0
q 1

Datum definitief rijbewijs:
In hoeveel van die schadegevallen* was u ‘in fout’? q 0

q
Mevr.

Naam:						Voornaam:
Bus:

* Elk ongeval met uw auto waarbij al dan niet andere voertuigen, personen, dieren, natuurelementen of zaken betrokken waren
(botsing tegen een ander voertuig, andere weggebruikers of obstakels, vandalisme aan het koetswerk, enz.).

Dhr

ANDERE REGELMATIGE BESTUURDER
q

q 2
q 3 of meer

q 3 of meer

q LPG

/

/

Ik rijd q meer q minder dan 100 km per week met deze auto.

Straat:										Nr.:
Beroep:

Postcode:			Gemeente:
Geboortedatum:		
/
q 1
q 2

/

Datum definitief rijbewijs:
Hoeveel schadegevallen* had u de voorbije 5 jaar? q 0
q 1

q Hybride
q Beroepsgebruik		

q Lichte vrachtwagen			

In hoeveel van die schadegevallen* was u ‘in fout’? q 0

AUTO
q Diesel

q Personenwagen
q Benzine
q Privé-gebruik en/of verplaatsingen van/naar het werk
Verwachte leveringsdatum:

Wordt uw auto na een ongeval
‘total loss’ verklaard? Dan krijgt
u 20 dagen een vervangwagen.
Zo overbrugt u probleemloos de
periode waarin u op uw nieuwe Kia
wacht. Wordt uw wagen gestolen?
Dan krijgt u zelfs 30 dagen een
vervangwagen.

Hier nat maken en dichtkleven

q Nee

Aantal zitplaatsen (excl. bestuurder):

q Nee

Kunt u de BTW terugvorderen? q Ja

Cilinderinhoud (CC):		

Model:				Type (bv. 1,4i):		
Vermogen (kW):		
Datum eerste inverkeerstelling:		
Prijs van de opties (incl. BTW): €
Staat uw auto ‘s nachts in een afgesloten garage? q Ja
Kia Insurance respecteert uw privacy (Privacywet van 11/12/1998). We gebruiken uw gegevens om u op de hoogte te houden van
onze diensten en producten. Soms geven we uw gegevens door aan andere bedrijven of organisaties. Wilt u dat liever niet?
Kruis dan dit vakje aan q. Wilt u weten welke gegevens in onze adressenlijst opgenomen zijn? Of verkiest u dat we uw adres
schrappen? Bel ons op 02 244 21 51 of stuur een e-mail naar klantendienst@kia-insurance.be.

Net
omdat
we
in
Kia
gespecialiseerd zijn, kunnen
we ons aanbod volledig op u
afstemmen. Rijdt u minder dan
10.000 km per jaar? Dan krijgt
u Kilometerkorting. U kiest ook
zelf hoe u uw autoverzekering
betaalt: per maand, 3-maandelijks,
6-maandelijks of per jaar.

Niets is zo frustrerend als moeten
wachten na een ongeval. Kia
Insurance bedient u op uw wenken:
we zijn 24u/24 bereikbaar, we
regelen de takeling van uw wagen
én u krijgt een vervangwagen.
Bovendien hoeft u nooit geld voor
te schieten: Kia Insurance betaalt
uw factuur rechtstreeks aan uw
officiële Kia-hersteller.

Premie op maat

Efficiënte schaderegeling

Bij uw erkende Kia-verkoper
Vul de antwoordkaart in
Bel ons op 02 244 21 51
Stuur een e-mail naar
klantendienst@kia-insurance.be
•
•
•
•

BIJ KIA INSURANCE

Gratis offerte

Insurance

VERZEKER UW NIEUWE KIA

Vervangwagen voor 30 dagen
Bij de meeste verzekeraars is uw
nieuwe auto al minder geld waard
zodra u er de showroom mee
naar buiten rijdt. Alleen bij Kia
Insurance blijft uw Kia de eerste
24 maanden aan nieuwprijs
verzekerd. Wordt uw auto tijdens
die periode ‘total loss’ (‘perte
totale’) verklaard? Dan krijgt u een
nieuwe Kia van dezelfde waarde.

Hier nat maken en dichtkleven

Een franchise is een deel
van de herstelling die uw
verzekeringsmaatschappij u zelf
laat betalen als u een ongeval
veroorzaakt. Bij Kia Insurance
betaalt u geen franchise bij
uw eerste ongeval ‘in fout’ als
u voor meer dan € 500 schade
heeft.

U hoeft niet bij elk ongelukje zwaar
beboet te worden. Rijdt u al 5 jaar
zonder schade? Dan betalen we bij
uw eerstvolgende ongeval ‘in fout’ de
schade waarvoor u verantwoordelijk
bent én garanderen we u dat uw
verzekeringspremie niet verhoogd
wordt. Bent u 65 jaar of ouder? Dan
blijft uw auto in de Standaardformule
verzekerd zolang u zelf wilt. Zelfs na
meerdere ongevallen.

0% franchise in omnium

Geen premieverhoging voor
goede chauffeurs

2 jaar als nieuwe auto verzekerd

