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Cardif gaat in België van start met nieuw verzekeringsproduct voor
tweedehandsvoertuigen
_________________________________________________________________________

Brussel, 19 maart 2009 - Cardif, een onderneming van de groep BNP Paribas, lanceert
een gloednieuw product op de Belgische markt: de "Extended Warranty VO", een
garantie-uitbreidingsprogramma bestemd voor tweedehandsvoertuigen die uitsluitend bij
professionele verkopers zijn aangekocht.
De garantie van twaalf maanden verleend door de verkoper wordt dankzij dit product
verlengd tot de einddatum van het autokrediet. Voor de hele duur van het krediet geniet
de cliënt dus een totale garantie op zijn tweedehandsvoertuig.
Voor een maandelijkse premie van 15 à 20 € - afhankelijk van het verzekerde
voertuigtype – kan de eigenaar van een tweedehandsvoertuig dus rekenen op een
garantie op een ruim gamma aan onderdelen, zoals de motor, de versnellingsbak, het
carter, de transmissie, de starter, de remmen en het remsysteem, de airco, het
elektronisch circuit, de stuurinrichting, de koppelingen, de ophangingen…
Bij een schadegeval wordt de tussenkomst in de herstellingskosten berekend op basis
van een depreciatiepercentage dat wordt toegepast volgens de kilometerstand van het
voertuig op het moment van het ongeval.
"Dit nieuwe product kadert perfect in Cardifs nieuwe strategie om al zijn partners in de
automobielsector bij te staan met innoverende producten en diensten. Cardif biedt hen
immers de mogelijkheid om beter te voldoen aan de verwachtingen van de cliënten met
originele producten die nog een zeldzaamheid zijn op de Belgische markt", aldus Pierre
De Smet Van Damme, Directeur Marketing & Communication bij Cardif.
De "Extended Warranty VO" dekt landvoertuigen op vier wielen van maximaal 5 jaar oud
of met minder dan 150.000 km bij de inschrijving, waarvan het maximale toegestane
gewicht ten hoogste 3,5 t bedraagt, met uitzondering van enkele specifieke voertuigen,
zoals motorhomes, huurwagens, taxi's, brommobielen en enkele high end wagens
(Ferrari, Aston Martin, Porsche…).

Over Cardif
Cardif (www.cardif.com) is een verzekeringsmaatschappij gespecialiseerd in kredietgerelateerde producten:
hypotheekleningen, consumentenkredieten, investeringskredieten… Cardif ontwerpt en verkoopt zijn
producten en diensten in 43 landen. De maatschappij veroverde een stevige positie in Europa, Azië en ZuidAmerika. Ze maakt deel uit van de groep BNP Paribas en is sinds 1989 in België aanwezig. Cardif mag 35
van de 100 grootste banken tot zijn partners rekenen. In België worden de Cardif-producten verkocht via
zelfstandige makelaars, banken en gespecialiseerde kredietinstellingen.

Over BNP Paribas in België
BNP Paribas België (www.bnpparibas.be) kan een compleet dienstenpakket aanbieden via zijn drie grote
activiteitspolen:
- Corporate & Investment Banking (CIB) stelt zijn vakkennis en financieel advies ter beschikking van grote
Belgische ondernemingen, net als van de financiële instellingen en grootbanken van het land
- Asset Management and Services (AMS) is gespecialiseerd in geïntegreerde oplossingen voor beleggers
(particulieren, vermogende cliënten, bedrijven, instellingen) en partners die beleggingen aanbieden. AMS
is in België samengesteld uit BNP Paribas Wealth Management, Cortal Consors, Cardif, BNP Paribas
Securities Services en BNP Paribas Real Estate;
- Retail Banking is gestructureerd rond alle branches die onder het detailhandelsysteem ressorteren en
wordt vertegenwoordigd door BNP Paribas Personal Finance/Cetelem, BNP Paribas Lease Group en
Arval.
Het dienstenaanbod van BNP Paribas in België is gericht op grote ondernemingen, institutionele cliënten en
private cliënten.
Over BNP Paribas
BNP Paribas (www.bnpparibas.com) is een Europese leider in bank- en financiediensten van wereldformaat
en een van de zes meest solide banken ter wereld volgens Standard & Poor’s. De groep is in 85 landen
aanwezig en telt meer dan 171.000 medewerkers, waarvan 131.000 in Europa. De groep heeft strategische
posities in drie grote activiteitsdomeinen: Financierings- en Investeringsbank, Asset Management & Services
en Detailbank. De groep is in heel Europa aanwezig met al haar branches, terwijl Frankrijk en Italië haar twee
nationale markten in detail banking zijn. Naast zijn significante aanwezigheid in de Verenigde Staten, kan
BNP Paribas rekenen op stevige posities in Azië en in de opkomende landen.
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