
Volvo Trucks Verzekeringen
VEILIG OP WEG

De transportsector is altijd in beweging. Daarom heeft u 
een stevige en flexibele financiële partner nodig waarmee u 
verder komt. Bij Volvo Financial Services bent u hiervoor aan 
het juiste adres. Onze medewerkers kennen uw branche en 
zoeken samen met u naar de oplossing die het best aan uw 
behoeften voldoet. Hierdoor hoeft u zich op niets anders 
meer te concentreren dan op het verder uitbreiden van uw 
business.

Verzekering
De risico’s die u dagelijks tegenkomt zijn zeer specifiek 
voor de transportsector. Om die reden heeft Volvo Financial 
Services voor de Volvo-truck een speciale verzekering 
ontwikkeld die uw risico’s optimaal dekt. Bij aanschaf van 
een Safety package garanderen wij bij een totaal verlies een 
hogere uitkering, die kan oplopen tot de aanschafwaarde. 
Zo garanderen wij u maximale zekerheid.

U kunt rekenen op:
 ● Expertise in de financiële en transportsector
 ● Een vaste gesprekspartner voor al uw financiële, 

beheer- en verzekeringsvraagstukken
 ● Flexibele, op maat gemaakte oplossingen. U kunt 

kiezen uit een ruim aanbod aan verzekeringsproducten
 ● Als dochteronderneming van AB Volvo werken wij 

nauw samen met uw Volvo-dealer. Daardoor heeft u 
één aanspreekpunt om al uw transportzaken te regelen

De verzekering omvat o.a.:
 ● Wettelijke aansprakelijkheid en volledig casco
 ● Rechtsbijstand motorrijtuigen
 ● Schadeverzekering inzittenden 
 ● Ongevallen inzittenden
 ● Laad- en losrisico
 ● Bagagedekking voor de chauffeur
 ● Gap Cover

Uw voordelen:
 ● Uw Volvo-truck is verzekerd tegen boekwaarde  

(Gap Cover)
 ● De casco schade wordt rechtstreeks via uw  

Volvo-dealer afgewikkeld
 ● U ontvangt één casco eigen risico nota
 ● U krijgt € 750 korting op het casco eigen risico en
 ● €  250 korting op het WA eigen risico 
 ● Uw vrachtauto wordt altijd gerepareerd met originele 

Volvo-parts dus alle Volvo-garanties blijven intact
 ● Na de reparatie heeft u altijd 12 maanden garantie op 

loon & materieel
 ● Het gebruik van originele onderdelen is positief voor 

de restwaarde van uw auto
 ● U hebt een volledige uitgebreide dekking waaronder 

het WA laad- en los risico
 ● Het getrokken object is WA meeverzekerd
 ● Uitbreiding mogelijk met de Safety Cover
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OPTIMALE CONTINUïTEIT
Met Gap Cover
Bij Volvo Trucks doen we er alles aan om ongevallen te 
voorkomen. Mocht u toch te maken krijgen met een totaal 
verlies dan dekt onze Gap Cover het verschil tussen het 
openstaande financieringsbedrag en de dagwaarde van 
uw Volvo. Hierdoor waarborgen wij de continuïteit van uw 
onderneming.

Met Safety Cover
Optioneel kunnen de Volvo FM en FH uitgerust worden met 
het nieuwe Safety pakket. Deze veiligheidsvoorzieningen 
zijn erop gericht het aantal (zware) schades te beperken 
en het vervoer over de weg veiliger te maken. Hogere 
veiligheid betekent betere verzekeringsvoorwaarden met 
een uitgebreide aanschafwaardedekking.
Mocht u toch te maken krijgen met een totaalverlies dan 
wordt in het 1e jaar de volledige aanschafwaarde van de 
truck vergoed. Rijden met het Safety pakket? Dat betekent 
meer veiligheid op de weg en een optimale continuïteit.
Bij een totaal verlies schade, vergoedt de Safety Cover:

 ● 1e jaar 100% van de aanschafwaarde
 ● 2e en 3e jaar 1,5% afschrijving per maand
 ● Vanaf 37e maand (datum afgifte kenteken) dagwaarde 

of Gap Cover

Wij maken graag een aanbieding voor een uitgebreide 

verzekering om uw risico’s af te dekken en om uw 

eigendomskosten verder te verlagen. Wilt u meer weten over 

onze voorwaarden of een vrijblijvende verzekeringsofferte 

ontvangen, neem dan contact op met uw territory manager 

bij Volvo Financial Services of bel 0345-688 688 of stuur 

een mail naar vfsnl@volvo.com. 

Informatie kunt u nalezen op onze site: www.volvotrucks.nl

IN 2016 € 250  RETOUR!

Wanneer u in 2016 via Volvo Financial Services een 

verzekering afsluit voor uw nieuwe Volvo-truck, ontvangt 

u van ons een voucher van € 250. Met dit voucher kunt u 

onderhoud, schade of toebehoren betalen bij uw Volvo 

Trucks-dealer in Nederland.

Aan welke voorwaarden moet de verzekering voldoen?

 ● Het moet een 3 jarig contract zijn

 ● De dekking moet minimaal WA & volledig casco bevatten

 ● Het moet een nieuwe Volvo betreffen (in 2016 besteld)

 ● De verzekering moet voor april 2017 in gaan 

 ● Deze actie geldt niet voor bestaande contracten


