
VIVIUM 
Auto

Het voelt goed 
om een keuze te 
hebben.

Bij VIVIUM kiest u zelf in alle 

vrijheid uw bescherming bij 

een auto-ongeval. Zo bent u 

er altijd helemaal gerust in.



Pieker niet over uw auto. Rijd ermee.
Uw auto dient vooral om mee te rijden: naar uw werk en naar familie. Naar de 
voetbaltraining van uw jongste zoon en het muziekkamp van uw oudste dochter. Of naar 
die heerlijk rustige camping in het zuiden van Frankrijk.

U wilt zorgeloos en met een gerust hart rijden met uw auto en niet piekeren over de 
gevolgen van een ongeval. Of de kosten van een aanrijding. Of het ongemak om straks 
een tijdje zonder auto verder te moeten als u hopeloos met panne naast de autosnelweg staat.

Sleepkosten? Vervangwagen? Ziekenhuisfactuur? Rechtsvervolging? Dat zijn zorgen voor 
uw verzekeringsmaatschappij.

De VIVIUM-methode:  
u het plezier, wij de zorgen
U moet bij VIVIUM maar één keer nadenken over uw autoverzekering. En dat is op het 
moment dat u een nieuwe auto koopt. Want dan kiest u, samen met uw makelaar, de 
geschikte bescherming uit ons pakket. Hebt u geen nood aan sommige waarborgen? Dan 
haalt u die er gewoon uit.

Hebt u de perfecte polis samengesteld? Dan mag u met een gerust hart alles aan ons 
overlaten. Wij volgen uw keuze tot in de puntjes op en zorgen voor snelle en gepaste 
tussenkomsten als dat moet.



Stel uw eigen autoverzekering samen  
in vijf stappen
Uw autoverzekering bij VIVIUM lijkt op een restaurantmenu met vijf gangen. Bij elk 
belangrijk risico kiest u de formule die het best bij uw gezinssituatie past. Net zoals u op 
restaurant de gerechten bestelt die u het lekkerst vindt.

Onze meerwaarde? Die zit in onze snelle en onberispelijke service. En in de evenwichtige 
opbouw van al onze waarborgen. Anders gezegd: uw verzekering dekt wat u verwacht. 
Welke bescherming u ook kiest.

Bovendien houden we, net als u, niet van kleine lettertjes. U weet dus altijd precies 
waarvoor u verzekerd bent. Vraag bij twijfel ook zeker raad aan uw makelaar. Hij geeft u 
graag onafhankelijk advies.
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Stap 1:  
Dekking van schade aan derden bij een ongeval (BA)
U moet zich verzekeren tegen schade aan derden – dat is een wettelijke verplichting. Die 
verzekering burgerlijke aansprakelijkheid zorgt ervoor dat uw verzekeringsmaatschappij 
alle schade aan anderen betaalt bij een ongeval dat u veroorzaakt.

VIVIUM zorgt standaard voor een maximale bescherming en betaalt:

•  alle materiële schade aan voertuigen van anderen;

•  alle lichamelijke schade aan derden én aan uw eigen passagiers. 



Stap 2:  
Dekking van schade aan uw eigen voertuig (Omnium)
Uw auto heeft u heel wat geld gekost. Ook herstellingen door een goede garagist of 
carrosseriebedrijf zijn niet goedkoop. En na een perte totale blijft u al helemaal met een financiële 
kater achter. Gelukkig kunt u zich ook voor die kosten verzekeren. Zo’n omniumverzekering haalt 
de factuur voor uw eigen kosten na een ongeval of na diefstal dus flink omlaag.

VIVIUM geeft u hier absolute keuzevrijheid: u beslist zelf welk stuk van de factuur u 
betaalt, en wat u naar ons doorschuift. Daarvoor maakt u vier keuzes:

1.		Voor	welk	bedrag	verzekert	u	uw	wagen? U kiest tussen een dekking van de cataloguswaarde 
(de kost van een nieuwe wagen) of van de factuurwaarde (het bedrag dat u zelf betaalde).

2.		Hoe	snel	verliest	uw	auto	zijn	waarde? Dat uw wagen nog maar de helft waard is van 
zodra u de garage uitrijdt, is natuurlijk overdreven. Maar het is wél zo dat hij snel zijn 
waarde verliest. Het is dus logisch dat u na een tijdje niet meer kunt rekenen op de 
volledige cataloguswaarde of factuurwaarde, maar slechts op een percentage van die 
som. U kiest zelf hoe die afschrijving verloopt:

 •  Geleidelijke	afschrijving	van	1%	met	vaste	begindatum: uw auto verliest elke maand 
een stukje van zijn waarde. Maar u bepaalt wanneer die afschrijving begint: na 6, 15 
of 24 maanden. Vóór die periode bent u verzekerd voor de volledige waarde.

 •  Stapsgewijze	afschrijving: kiest u voor onze stapsgewijze afschrijving 90-80-70? 
Dan is uw wagen de eerste twee jaar voor 90% van zijn waarde verzekerd, de twee 
volgende jaren voor 80% en dan nog eens een jaar voor 70%.

 •  Werkelijke	afschrijving: op het moment van het schadegeval bepaalt een expert de 
reële waarde van uw wagen.

3.		Hoeveel	procent	van	de	schade	betaalt	u	zelf? Bij VIVIUM kunt u zelf de hoogte van 
uw franchise kiezen: 2,5%, 5% of 10% van de verzekerde waarde.

4.	Welke	waarborgen	wilt	u? U beslist zelf bij welke schade VIVIUM tussenkomt:

 •  Mini	omnium:

- Brand: alle schade door brand, explosie of bliksem.

-  Natuurkrachten	en	dieren: alle schade door een bodemverschuiving, een 
overstroming, een aardbeving, sneeuwdruk of onverwacht contact met een dier.

- Glasbraak: alle gebroken of gebarsten ruiten (ook uw schuifdak). 

-  Diefstal: alle schade (verdwijning, beschadiging en vernieling) na diefstal of poging tot 
diefstal.

 •  Volledige	omnium:

- Alle waarborgen uit de Mini omnium.

- 	Materiële	schade: alle schade die u zelf veroorzaakte. Ook vandalisme zonder gekende 
dader is gedekt.
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Stap 3:  
Dekking van uw eigen lichamelijke schade
Uw verzekering burgerlijke aansprakelijkheid dekt alle materiële en lichamelijke schade 
aan anderen. En uw omnium vergoedt schade aan uw voertuig. Maar u loopt als 
bestuurder natuurlijk ook zélf risico op lichamelijke letsels bij een ongeval. Ook daarvoor 
kunt u zich verzekeren en ook hier hebt u de keuze tussen twee formules:

•  Gemeen	recht: volgens de regels van het gemeen recht bepalen wij de vergoeding 
voor uw tijdelijke en blijvende invaliditeit, ziektekosten en overlijden. Dat bedrag houdt 
rekening met uw persoonlijke situatie en kan oplopen tot 1,25 miljoen euro.

•  Forfaitair: er wordt een vast bedrag uitgekeerd voor uw tijdelijke en blijvende invaliditeit, 
kosten van behandeling en overlijden. 

Merk op dat de dekking niets te maken heeft met de aansprakelijkheid. Ook als u in fout 
bent, wordt u vergoed.



Stap 4: 
Bijstand
Ongevallen zorgen voor de meeste schade. Maar ook een panne zorgt gegarandeerd voor heel 
wat problemen: hoe raakt u weer thuis? Wie betaalt de sleepdienst? Krijgt u een vervangwagen?

De bijstandsverzekering van VIVIUM bezorgt u een volledige bescherming: we zijn nooit 
verder dan een telefoontje van u verwijderd. Dat betekent in de praktijk onder meer:

•  Permanente	bijstand:	u mag ons 24 uur per dag en 7 dagen per week bellen. Onze 
medewerkers zorgen ervoor dat u zo snel mogelijk weer op pad bent en dat uw wagen 
op de juiste plaats terechtkomt.

•  Snelle	sleepdienst: we slepen uw wagen meteen naar de garage.

•  Netwerk	van	erkende	herstellers	in	België: op het moment van het schadegeval 
bepaalt een expert de reële waarde van uw wagen.

•  Vervangwagen: u bent meteen weer mobiel.

•  Repatriëring: we brengen u en uw wagen weer naar huis vanuit het buitenland.

•  Dekking	van	medische	kosten	in	het	buitenland: tot 50.000 euro.

Naast een sowieso gedekte bijstand na ongeval, kunt u ook hier uw verzekering 
samenstellen zoals u dat wenst. U kiest tussen (of combineert):

1.		Bijstand	Personen: u en uw gezin genieten van bijstand in de hele wereld, ongeacht 
het gebruikte vervoermiddel.

2.		Bijstand	Voertuig: bijstand voor uw voertuig en de passagiers voor alle landen op uw 
groene kaart.
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Stap 5: 
Vergoeding van kosten voor rechtsbijstand
Auto-ongelukken kunnen een gerechtelijk staartje krijgen. En dan is het belangrijk dat u uw 
zegje kunt doen voor de rechtbank – liefst bij monde van een goede advocaat. Met uw dekking 
rechtsbijstand hebt u recht op:

•  gerechtskosten in strafprocedure en burgerlijke procedure,

•  bijstand in contractuele en administratieve geschillen,

•  schadevergoeding als uw tegenpartij onvermogend is.



Vier bijkomende voordelen die u 
nergens anders vindt
VIVIUM biedt u een ruime keuze aan kwaliteitsgaranties. Maar er zijn nog vier andere 
belangrijke redenen om voor VIVIUM te kiezen:

Een	innoverende	aanpak	voor	jonge	bestuurders: het S² Pack. VIVIUM biedt heel wat 
voordelen aan jonge bestuurders van 18 tot 25 jaar zoals een interessante premiekorting, 
snelle bijstand bij ongevallen, lokalisering van een voertuig na diefstal (zelfs wanneer u 
geen diefstalwaarborg heeft) en toegang tot informatie over rijgewoonten. Hoe? Dankzij 
de installatie van het S² Box–systeem, dat gegevens registreert en in rechtstreeks contact 
staat met de dienst bijstand.

Franchisekorting	bij	erkende	garagisten: VIVIUM beschikt over een uitgebreid netwerk 
van erkende herstellers. Laat u uw auto na een schadegeval bij een van hen achter? Dan 
verminderen we uw franchise voor materiële schade met 0,5%.

Levenslang	bonus-malus	-2:	goede bestuurders met een gunstige schadestatistiek krijgen 
een gunstige bonus-malus. Bereikt u een bonus-malus van -2? Dan houdt u die uw leven 
lang, ongeacht of u een ongeval veroorzaakt.

Gratis	BOB-dekking: we vergoeden de schade aan uw voertuig als dat na een feestje door 
een BOB bestuurd werd en in een ongeval betrokken is. Ook voor schade aan een auto 
die u als BOB bestuurde, bent u gedekt.
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Nog voordeliger: VIVIUM Comfort Deal
Uw autoverzekering is maar een van de drie basisverzekeringen die u en uw gezin 
beschermen tegen ongevallen en schade. Ook voor uw brandverzekering en uw familiale 
verzekering vindt u bij VIVIUM ijzersterke polissen met een ruime bescherming.

Kiest u ervoor om minstens	twee	van	de	drie	basisverzekeringen bij ons onder te brengen in 
VIVIUM Comfort Deal? Dan geniet u van heel wat extra voordelen, bovenop uw uitgebreide 
dekkingen: 

•  Administratieve	eenvoud:

 -  Eén jaarlijks overzicht van al uw particuliere verzekeringscontracten  
(geen levensverzekeringen): zo vermijdt u leemten en dubbele verzekeringen.

 -  Eén globale premie.

 -  Eén makelaar die uw hele dossier kent.

• Beter	budgetbeheer:

 -  U mag uw premies groeperen.

 -  U kunt uw premie in maandelijkse of driemaandelijkse betalingen spreiden, zonder kosten.

 -  U kunt betalen via domiciliëring.

Onderschrijft u de	drie	basisverzekeringen bij VIVIUM? Dan krijgt u er nog twee voordelen 
bovenop:

•  Vrijstellingsvoordeel	Auto: uw vrijstellingspercentage gaat met 1,5% omlaag als uw 
bonus-malus lager of gelijk is aan nul, en u voor een erkend hersteller plus kiest (alleen 
voor personenvoertuigen). Dat geldt ook bij een perte totale.

•  Vrijstellingsvoordeel	Brand: u betaalt geen vrijstelling meer als de schadevergoeding 
hoger ligt dan de vrijstelling.

Vraag professioneel en ongebonden 
advies aan uw makelaar
Alleen met een uitstekende autoverzekering kunt u écht onbezorgd van uw auto genieten. 
Want dan moet u nooit stilstaan bij de risico’s die u loopt, of bij de kleine lettertjes na een 
schadegeval. De zoektocht naar zo’n verzekering is niet eenvoudig. 

Praat er daarom over met uw makelaar. Hij kent onze producten, en die van de 
concurrentie, door en door. Hij geeft u gegarandeerd een onafhankelijk advies.



VIVIUM Zeker van elkaar.
VIVIUM is een Belgische verzekeringsmaatschappij. We kennen de markt door en door en 
bieden een heel brede waaier verzekeringen aan: levensverzekeringen, niet-levensverzekeringen 
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 
langetermijnpartner van de klant. Daarom werken we keihard aan sterke producten en 
diensten, zodat makelaars volop hun rol van dienstverlener kunnen opnemen.

VIVIUM maakt deel uit van de P&V Groep. We zijn de derde grootste 
verzekeringsmaatschappij in België die met onafhankelijke makelaars werkt.

Door de onvermijdelijke beknoptheid eigen aan deze brochure kan de tekst onvolledig zijn ten aanzien van de waarborg.  
Zoals die in de Algemene Voorwaarden met referte VIV 490/01-2011 en VIV 992/11-2010 is opgenomen. Bij twijfel primeert 
de integrale tekst van de verzekeringsovereenkomst.
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2MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Koningsstraat 153 

1210 Brussel

tel. +32 2 406 35 11

fax +32 2 406 35 66

ZETEL ANTWERPEN
Desguinlei 92

2018 Antwerpen

tel. +32 3 244 66 88

fax +32 3 244 66 87

VIVIUM N.V.

Lid van de P&V Groep

Verzekeringsonderneming toegelaten  

door de FSMA onder codenummer 0051

BTW BE 0404.500.094 - RPR Brussel

Voor meer info www.vivium.be

Een vraag? 

Uw makelaar kent het antwoord

We maken onze polissen graag zo duidelijk mogelijk, maar we begrijpen 

dat u zich graag goed wilt informeren. En dat doet u best bij uw makelaar. 

Hij is onafhankelijk en weet u precies uit te leggen welke voordelen en 

voorwaarden aan deze verzekering verbonden zijn.


