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“De Groep P&V lanceert een innovatieve autoverzekering voor jongeren
via haar merken VIVIUM en P&V ”
Brussel, 15 januari 2009
De Groep P&V lanceert vandaag een nieuwe autoverzekering voor jongeren van 18 tot en met
25 jaar. De nieuwe verzekering biedt belangrijke voordelen aan de jongere: een aanzienlijke
verlaging van de premie, een supersnelle bijstand bij ongevallen, een opsporing van de
wagen bij diefstal en toegang tot interessante informatie rond zijn rijgewoontes. Dit alles
wordt mogelijk gemaakt door een Belgische primeur: de installatie van de S² Box (VIVIUM) of
de Go Box (P&V) in de wagen.
Reden van bestaan van het nieuwe concept is dat de Groep P&V ervan overtuigd is dat er een
grote groep jongeren is die wel degelijk een verantwoordelijk rijgedrag vertoont. Deze jongeren
moeten kunnen genieten van dezelfde voordelen als andere verzekerden.
Verantwoordelijke jonge bestuurders worden beloond en beschermd door de Groep P&V
Om tegemoet te komen aan de verwachtingen van jonge verantwoordelijke bestuurders, heeft
de Groep P&V een nieuw soort autoverzekering ontwikkeld. Deze verzekering combineert een
verlaagde premie met een optimale ongevallenbescherming. Centraal element hierin is de
installatie van een elektronische unit, de S² Box (VIVIUM) of Go Box (P&V), die gegevens
registreert en in contact staat met de bijstandsverlener. Deze box wordt overigens gratis ter
beschikking gesteld.
Een snelle interventie na een ongeval
Talrijke studies tonen aan dat de interventiesnelheid na een ongeval het aantal zware kwetsuren
helpt te verminderen en bovendien veel levens redt. Indien het systeem een impact registreert
en het voertuig tot stilstand komt, wordt er automatisch een signaal naar de bijstandsverlener
verstuurd. De verzekerde wordt vervolgens gecontacteerd op zijn GSM en indien onbereikbaar
wordt er, bij de registratie van een zwaar ongeval, automatisch een hulpdienst gestuurd.
Dankzij het systeem kan de auto eveneens worden opgespoord na diefstal. Deze service wordt
gratis aangeboden, zelfs indien de waarborg “diefstal” niet is onderschreven.

Statistieken helpen de verzekerde om zijn eigen rijgedrag te evalueren
Het geïnstalleerde systeem registreert verschillende gegevens rond het rijgedrag van de
bestuurder. Deze info wordt vervolgens ter beschikking gesteld van de verzekerde, via een
persoonlijke webpagina. Uiteraard wordt de privacy van de betrokken personen volledig
gerespecteerd. De statistieken tonen bijvoorbeeld de frequentie van het autogebruik op weeken weekenddagen, maar ook het aantal gereden kilometers in stedelijk gebied, op snelwegen of
secundaire wegen. Geen informatie wordt geregistreerd over de gereden snelheid of de plaatsen
waar het voertuig is geweest.

De Groep P&V
De Groep P&V is een Belgische verzekeringsgroep die een multimerken- en multikanalenbeleid
voert. Verschillende maatschappijen maken deel uit van de Groep:
- P&V Verzekeringen werkt met een netwerk van exclusieve agenten;
- VIVIUM, ARCES en Piette & Partners verdelen hun producten via makelaars;
- Actel verkoopt direct via Internet en via dealers van automerken.
Het geconsolideerde zakencijfer van de Groep P&V bedroeg 1,571 miljard euro in 2007.
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