
ACTIE “Autosalon 2017” 
 
Reglement 
 
De actie “Autosalon 2017” wordt georganiseerd door 
Federale Verzekering Coöperatieve Vennootschap tegen 
Ongevallen, Brand, Burgerlijke Aansprakelijkheid en 
Diverse Risico’s CVBA, Stoofstraat 12, 1000 Brussel, 
België, RPR Brussel BTW BE 0403.257.506 —
Verzekeringsmaatschappij toegelaten onder het nr. 87 
door de Nationale Bank van België.  
 
Artikel 1 – Voorwerp van de actie 
De actie “Autosalon 2017” bestaat uit het toekennen van 
korting gedurende het eerste verzekeringsjaar. Deze zal 
enkel worden toegepast voor elk voertuig waarvan het 
verzekeringsvoorstel of de verzekeringsaanvraag werd 
ondertekend gedurende de duur van de actie. 
 
Artikel 2 – Deelnemers 
De actie richt zich tot elke (meerderjarige) natuurlijke 
persoon en rechtspersoon gedomicilieerd in België die 
het betreffende product onderschrijft. 
 
Artikel 3 – Duur van de actie 
De actie loopt van 14/01/2017 tot en met 30/04/2017. 
De actie kan verlengd of vervroegd beëindigd worden 
door Federale Verzekering. Dit zal bekend worden 
gemaakt via de website www.federale.be. 
 
Artikel 4 – Modaliteiten van de actie 
De actie is van toepassing indien de deelnemer een 
verzekering “Omnium” onderschrijft in de periode van 
14/01/2017 tot en met 30/04/2017. Het begrip 
“onderschrijven” dient te worden begrepen als de 
ontvangst van Federale Verzekering van het behoorlijk 
ingevuld en ondertekend verzekeringsvoorstel of 
verzekeringsaanvraag. 
 
De onderschrijving blijft onderworpen aan de 
aanvaardingsregels die van toepassing zijn voor het 
product dat het voorwerp uitmaakt van de actie 
“Autosalon 2017”. 
 
Artikel 5 – Modaliteiten van de korting 
Federale Verzekering verbindt er zich toe om een korting 
toe te kennen gedurende het eerste verzekeringsjaar 
van het contract “Omnium”. Deze korting bedraagt: 
- 25% op de premie “Omnium” voor personenwagens; 
- 30% op de premie “Omnium voor lichte vrachtwagens 
en vrachtwagens. 
Deze korting is niet cumuleerbaar met andere kortingen. 
 
Artikel 6 – Uitsluitingen 
Enkel de voertuigen die in artikel 5 worden opgesomd 
geven recht op de korting in het kader van de actie 
“Autosalon 2017”. 
 
Federale Verzekering behoudt zich het recht voor om de 
voorziene korting niet toe te kennen indien de 
deelnemer de voorwaarden van onderhavig reglement 
niet naleeft, te kwader trouw is en/of manifest de regels 
van dit reglement omzeilt met als enige doel de 
terugbetaling op te strijken. 
 

Artikel 7 – Bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer 
De informatie en persoonsgegevens meegedeeld in het 
kader van de actie worden uitsluitend verwerkt binnen 
het doel van deze actie. 
De deelnemer kan deze gegevens opvragen die 
aangaande zijn persoon verwerkt worden, en ze 
eventueel laten verbeteren of schrappen, alsook zich er 
tegen verzetten dat deze gegevens verwerkt worden 
voor direct-marketingdoeleinden door het versturen van 
een gedateerd en ondertekend verzoek, samen met een 
recto verso kopie van zijn identiteitskaart naar het 
volgende adres: Federale Verzekering, Dienst 
Administratie Contracten, Stoofstraat 12, 1000 Brussel.  
Technische en organisatorische maatregelen werden 
genomen teneinde vertrouwelijkheid en de veiligheid 
van deze gegevens te garanderen. De toegang tot de 
persoonlijke gegevens van de deelnemer is beperkt tot 
de personen die deze in het kader van de uitoefening 
van hun beroepstaken nodig hebben. Voor bijkomende 
inlichtingen: Commissie voor de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 
Brussel (tel: 02 274 48 00; fax: 02 274 48 35 –   
commission@privacycommission.be). 
 
Artikel 8 – Bescherming van de klant 
Voordat Federale Verzekering het verzekeringsproduct, 
dat het voorwerp uitmaakt van de actie, aan de klant 
aanbiedt, zorgt zij ervoor dat het product beantwoordt 
aan de verlangens en behoeften van de klant. Federale 
Verzekering waakt erover dat alle informatie met 
betrekking tot het betreffende verzekeringsproduct aan 
de klant ter beschikking wordt gesteld.   
Meer gedetailleerde informatie omtrent de MiFID-
verplichtingen is beschikbaar op onze website 
www.federale.be onder de rubriek “Uw bescherming als 
klant”/”MiFID”. Deze informatie is ook beschikbaar op 
aanvraag via het gratis telefoonnummer 0800 14 200. 
 
Artikel 9 – Klantentevredenheid 
Elke klacht met betrekking tot de actie kan schriftelijk 
gericht worden naar: Federale Verzekering, Dienst 
klachtenbeheer, Stoofstraat 12, 1000 Brussel 
(beheer.klachten@federale.be) of telefonisch op het 
nummer 02 509 01 89. Enkel de Belgische rechtbanken 
zijn bevoegd om een eventueel geschil in verband met 
deze actie te behandelen. De Belgische wetgeving is van 
toepassing. 
 
Artikel 10 – Aansprakelijkheid 
Federale Verzekering kan in geen enkel geval 
verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele directe 
of indirecte kosten die zich in hoofde van de deelnemer 
kunnen voordoen door deelname aan de actie. Federale 
Verzekering zal alles in het werk stellen om de in dit 
reglement beschreven prestaties te leveren. Federale 
Verzekering kan evenwel niet aansprakelijk worden 
gesteld voor de niet naleving van haar verbintenissen 
indien deze te wijten is aan oorzaken buiten haar wil om, 
behalve in geval van bedrog of zware fout. Bij een 
betwisting omtrent een bepaling in huidig reglement zal 
deze bepaling worden geïnterpreteerd in het licht van de 
bewoordingen en doelstellingen van dit reglement. 
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