Diienstenw
wijzer Financiering en
e Verzzekerinng
Doel en inhoud
Volkswagen Pon Fiinancial Servicces is gespecialiseerd in
nciële diensten.. Graag willen wij u laten zieen wat onze
finan
werkkwijze is. In diee werkwijze staaat u als klant centraal. Uw
perso
oonlijke situatie en uw persoo
onlijke wensenn zijn onze
leidraaad. In deze Diienstenwijzer Financiering
F
enn Verzekering
geven
n wij daaraan iinvulling en maken
m
wij u weggwijs. Hierin
vindtt u, kort en bonndig, onze algeemene gegevenns,
openiingstijden, infoormatie over onze dienstverleening en waar u
terech
ht kunt met klaachten.
Wie zijn
z wij?
Volkswagen Bank G
GmbH biedt fiinancieringen aan
a en bemiddelt in
verzeekeringen voorr zowel de partticuliere als de zakelijke rijdeer.
Dit doen
d
wij in sam
menwerking meet de automerkken van de
Volkkswagen Groepp en het dealerbbedrijf als (verrbonden)
bemiddelaar. Dit beetekent dat wij per merk onder de betreffennde
knaam onze finnanciële produccten presentereen. Omdat niet
merk
alleen
n de technischee aspecten, maaar ook de finaanciële kanten een
e
belan
ngrijke rol spellen bij de aanscchaf van een nieuwe
n
of gebruuikte
auto, wilt u graag zzaken doen mett een dienstverrlener die zichtt
heeftt op alle kantenn van de aanschhaf. U kunt door onze ervarinng
op heet gebied van aauto’s en in de financiële secttor rekenen opp een
profeessioneel financierings- en veerzekeringsadvvies.
Volkswagen Bank G
GmbH biedt u verschillende
ncieringsvormeen en bemiddellt als adviseur op het gebied van
v
finan
verzeekeringen voorr verschillende verzekeringsvvormen.
GmbH treedt op
Volkkswagen Bank G
o als tussenpeersoon van VV
VS
Assuuradeuren B.V. (VVS). Onze verzekeringspproducten zijn
ontw
wikkeld in sameenwerking mett en komen tot stand bij VVS
S
Assuuradeuren B.V. Naast het verzzekeringsadviees begeleiden wij
w
ook de
d contacten tuussen u en de verzekeringsma
v
aatschappij(en))
waarb
bij u de verzekkering(en) onderbrengt.
De re
elatie met verzzekeraars
Gezieen onze relatie met VVS zulllen wij vooral geschikte
g
verzeekeringen van ddeze maatschaappij adviserenn die voor uw
speciifieke situatie iin aanmerking komen.

elatie van de dealer
d
met verrzekeraar en Volkswagen
V
Po
on
De re
Financial Services
d
is voor de
d financiering
gsproducten `V
Verbonden
De dealer
bemiddelaar´ met Volkswagen
V
B
Bank
GmbH. Voor
V
de
verzekeringsproduucten is de dealler `Verbondenn bemiddelaar´´
d dealer alleenn producten
met Generali . Dat betekent dat de
d
aanbiederrs bemiddelt.
van deze
U on
ntvangt geen advies
a
van de dealer
d
De dealer
d
kan en mag
m u geen advvies geven oveer de financieringen
en verzekeringen. Mocht u toch behoefte hebbben aan adviess, dan
kan de dealer u direct
d
in contacct brengen meet Volkswagen
n Pon
Finanncial Services. Volkswagen Pon Financiall Services zal u een
deskkundig advies geven. Waaar in deze ddienstenwijzer over
‘advies’ wordt gessproken betreftt het advies daat door Volksw
wagen
geven.
Pon Financial Servvices wordt geg
oning
Belo
Indieen u een financciering afsluit, is zowel onze beloning als de
d
verggoeding voor dee dealer in de vorm
v
van een doorlopende
d
provvisie op basis van
v de verzekerringspremie. Voor
V
de afgeslooten
finannciering ontvanngt de dealer ook
o een doorlopende provisiee.
Dezee provisie is geebaseerd op dee hoogte van heet uitstaande saaldo.
Indieen u een verzekkering afsluit, ontvangen wijj van de
verzekeringsmaatsschappij een veergoeding in dee vorm van eenn
doorrlopende provisie. De provisiie is standaard verwerkt in dee
kosteenstructuur vann de producten
n. Indien er exttra diensten aann u
wordden geleverd waarvoor
w
u rechhtstreeks kosteen in rekening
wordden gebracht in
nformeren wij u hierover voooraf.
Onze
e producten
Onzee producten slu
uiten naadloos aan bij uw weensen en eisen..
Daarrbij vergeten wij
w niet dat u naa enkele jaren weer toe bent aan
een nieuwe/andere
n
e auto. Een uitg
gangspunt bij onze
o
aanpak is dan
ook een financiële oplossing mett lage maandbeedragen die
rekenning houdt meet uw toekomsttige mobiliteit.. Uw dealer is
bekeend met alle prroducten en mo
ogelijkheden. Ook
O kunt u meeer
lezenn over onze prooducten op de internetsites van
v Volkswageen,
SEA
AT, ŠKODA, Audi,
A
Bentley en
e Porsche.

Wat kunt
k
u van onss verwachten??
Privacy
Om ons
o werk goed te kunnen doeen, beschikken wij over gegev
vens
van u als klant. Dezze gegevens zuullen conform de
d Wet
besch
herming persooonsgegevens worden
w
behanddeld. Ons volledige
privaacy statement kkunt u lezen opp www.vwpfs.nnl/Privacystatem
ment.
Consu
umptief kredieet
Bij heet kopen van een
e nieuwe of een
e gebruikte auto
a
gaat het
meesstal om aanziennlijke bedragenn. De financierring van een
dergeelijke uitgave kkan worden geregeld door heet afsluiten vann
een krediet.
k
Indien u ons of de dealer inschakeltt op het gebied
d
van financieringen,
f
, kunt u van on
ns de volgende dienstverlenin
ng
verwachten:
• Wijj beoordelen uuw aanvraag peersoonlijk, verttrouwelijk en
desskundig. Heeft u een lopendee financiering bij
b een andere
kreedietinstelling, die betrekkingg heeft op het object
o
dat u wiilt
inru
uilen, dan kunnnen wij deze fiinanciering eveentueel
oveernemen. Ook andere lopend
de financieringeen kunnen wij
eveentueel overnem
men. U kunt err ook voor kiezzen deze
finaanciering(en) aaf te lossen.
• Wijj berekenen uw
w leencapaciteit op basis vann een basisnorm
m
en een leennorm zzoals vastgesteeld in de Gedraagscode van dee
FN (Verenigingg van financierringsondernem
mingen in
VF
Ned
derland) (zie bijlage
b
´Beoorddeling financieringsaanvraag´).
Daaarbij zijn wij oook verplicht om
o waar mogellijk rekening tee
hou
uden met voorzzienbare financciële verplichtiingen (zoals
pennsionering, gezzinsuitbreidingg, verlies van arrbeid e.d.).
• Wijj zijn als deelnnemer aangeslo
oten bij de Sticchting Bureau
Kreediet Registratie (het BKR), gevestigd te Tiel. Wij toetsenn
ied
dere aanvraag vvoor een financciering bij het BKR.
B
Tevens
zijn
n wij verplicht iedere afgeslooten financierinngsovereenkom
mst
bij het BKR te meelden en van achterstanden
a
g
groter
dan tweee
maanden, opgavee te doen.
• Na goedkeuring vvan uw aanvraag wordt de
gemaakt. Indienn u akkoord gaaat
finaancieringsoverreenkomst opg
met deze overeennkomst en u eenn legitimatie- en
e
komensbewijs hheeft overgeleggd, betalen wijj de kredietsom
mink
dit kan zijn de gehele aanschafp
prijs of een geddeelte daarvan -

g
van een doorlopend
d
recchtstreeks aan uw dealer. In geval
kreediet kunt u naa ondertekening
g van het contrract over het
kreediet beschikken. Tevens onttvangt u een koopie van de
ovvereenkomst.
Scha
adeverzekering
gen
Wij kunnen
k
u adviseren op het geebied van autooverzekeringenn en
daarmee samenhanngende verzekeeringen. Met dit
d soort
verzekeringen kun
nt u schade verggoed krijgen die
d u lijdt voor het
gevaal u bijvoorbeeeld een aanrijdiing met uw autto veroorzaakt of
ruitsschade heeft. Aanvullend
A
kun
nt u bijvoorbeeeld ook een
verkkeersrechtsbijsttand, een schadde inzittendenvverzekering off
ongeevallen inzittenndenverzekerin
ng sluiten.
Indieen u ons of de dealer ons inscchakelt op het gebied van
verzekeringen, kunnt u van ons dee volgende diennstverlening
verw
wachten:
• Dee dealer kan u informeren
i
over de mogelijkkheden.
• Opp basis van de door u verstrekkte gegevens geven
g
wij u eenn
advvies met betrek
kking tot verzeekeringen.
• Wij helpen u met het tijdig opzzeggen van uw
w bestaande
verrzekeringen diie elders lopen.
• Saamen met u lettten wij erop daat u niet te veell, maar ook nieet te
weeinig verzekertt.
• Wij staan u terzijjde bij het invuullen van de aaanvraag van eeen
verrzekering.
• Wij controleren met
m u of de aannvraag van eenn verzekering
corrrect en volled
dig is opgesteldd.
• Inddien noodzakelijk en gewensst besteden wij aandacht aan een
vooorlopige dekkiing. Dit is belaangrijk wanneeer het gaat om een
rissico dat zich kaan voordoen tuussen het momeent waarop u de
d
verrzekering aanv
vraagt en het moment
m
dat de
verrzekeringsoverreenkomst tot stand is gekom
men. Soms duuurt de
accceptatie enige dagen. Soms moet
m eerst aanvvullende inform
matie
woorden verstrektt. Indien preciees in die periodde een schade
opptreedt, kan hett belangrijk voor u zijn dat u hiervoor verzeekerd
bennt. Niet in allee gevallen zijn verzekeringsm
maatschappijen
n
ovverigens bereid
d voor deze perriode een voorllopige dekking
g te
verrlenen.
• Wij controleren de
d premies diee verzekeraars bij
b u in rekeninng
breengen.

• Wijj archiveren allle noodzakelijke stukken diee op uw situatiee
bettrekking hebbeen in een persoo
onlijk dossier.
• Door middel van de periodieke contacten die tussen u en onns
plaaatsvinden, spaannen wij ons inn om te zorgenn dat uw
verrzekeringspakkket zo goed mo
ogelijk blijft aaansluiten bij uw
w
perrsoonlijke omsttandigheden.
• Mo
ocht u schade oondervinden, dan
d behartigen wij uw belanggen.
Bijvoorbeeld in het
h contact mett de verzekerinngsmaatschappij.
• Inddien er sprake iis van overlijdeen of blijvendee invaliditeit zu
ullen
wij die maatregellen namens u trreffen die nooddzakelijk zijn om
o
v
maatschappij inn staat te stellenn de uitkering te
t
de verzekeringsm
verrrichten waaropp u of uw erfgeenamen recht hebben
h
op gronnd
vann de afgeslotenn verzekering.

•

•

•
Inform
matievoorziening
Wij in
nformeren u tij
ijdig indien er wijzigingen
w
inn de dekking,
voorw
waarden en/of kosten van eenn bij ons afgennomen productt
word
den doorgevoerrd. U ontvangt van ons ook overige
o
relevannte
inform
matie.
Onze bereikbaarheiid
Wij willen
w
goed berreikbaar zijn voor
v
onze klantten. U kunt op de
volgeende wijze conntact met ons opnemen:
o
• Volkswagen Bankk GmbH
Posstbus 1119, 3800 BC Amerssfoort
Tellefoon:
((033) 47 91 72
20
Fax
x:
(033) 47 91 731
info@vwpfs.n
E-m
mail:
nl
• Wijj zijn op werkddagen geopend
d van 9.00 tot en
e met 17.30 uur.
u
Op zaterdag zijn w
wij geopend van 10.00 tot enn met 16.00 uu
ur.
• Wijj zijn aangeslooten bij een alaarmcentrale. Diit betekent dat u
altij
ijd, 24 uur per dag, persoonlij
ijk te woord geestaan wordt in
ndien
u teelefonisch conttact met ons wenst.
w
In geval van spoed, zoaals
ong
geval of ingrijppende schade kunt
k
u ons bereeiken via
teleefoonnummer: (020) 592 91 99 (Hulp Servvice).
Wat verwachten
v
w van u?
wij
U maag aan onze advviezen en diennstverlening hooge eisen stelleen,
maarr wij verwachteen ook een paaar dingen van u.
u
• I n elk geval dat u de juiste gegevens verstrekkt. Dit is in uw
eigen belang. Moocht in geval vaan schade achtteraf blijken daat u

•

•

njuiste of onvollledige informaatie heeft gegeeven, dan kan het
h
onj
zijn dat op grondd van de verzekkeringsvoorwaaarden de
verrzekeraar gerechtigd is bij scchade deze niett of niet geheel te
verrgoeden.
Om
m de kredietaannvraag zo goedd en verantwooord mogelijk tee
behhandelen, moeeten wij bovend
dien volledig inzicht
i
hebben in
uw
w financiële gegevens. Wij zuullen u bijvoorrbeeld vragen een
e
bew
wijs van uw innkomsten en woonlasten
w
te ovverleggen.
Oook als uw persooonlijke situatiie wijzigt of err zich wijziginggen
vooordoen met beetrekking tot geefinancierde off verzekerde
obj
bjecten, verwacchten wij van u dat u dit aan ons
o doorgeeft.
Diit is belangrijk om te voorkom
men dat belanggrijke risico’s af
a te
dekkken.
Onnder wijziging van persoonlijjke situatie valllen met betrek
kking
tott schadeverzekkeringen onder meer de volgeende onderwerrpen:
gebboorte, samenw
wonen, huweliijk, scheiding, overlijden,
verrhuizing en aannkoop of verkooop van uw motorvoertuig.
Wij onderhouden
n alle contacten
n met de verzeekeraar. In het geval
z in contact wilt staan met de verzekeraaar, stellen wij deze
d
u zelf
daarvan op de ho
oogte. Graag worden
w
wij dooor u op de hoog
gte
gebbracht van eveentuele rechtstrreekse communnicatie met de
verrzekeraar.
Wij vragen u de gegevens uit de
d ontvangen stukken te
uistheid en onjuuistheden zo sppoedig mogelij
ijk
conntroleren op ju
aann ons door te geven.
g

ugbetaling kred
diet
Teru
Het door
d
u geleendde bedrag - verrmeerderd met rente - betaalt u in
van te
t voren vastgeestelde maandttermijnen terugg aan Volkswaagen
Bankk GmbH. U onndertekent daarrtoe een incasssomachtiging die
d
Volkkswagen Bank GmbH het reecht geeft de veervallen termijnnen
perioodiek van uw rekening
r
af te schrijven.
s
U hooeft voor de
betalling geen verdere actie te onddernemen maaar wel voor
volddoende saldo tee zorgen.
De reente
Het rentepercentag
r
ge voor een nieet-doorlopend krediet
k
wordt
aan het
h begin van het
h contract vaastgesteld en bllijft
ongeewijzigd gedurrende de looptiijd van de
finanncieringsovereeenkomst. Bij een
e doorlopendd krediet is de
rentee variabel en wordt
w
berekendd over het opgeenomen bedragg.

Het jaarlijks kostennpercentage, zo
oals vermeld inn de
finan
ncieringsovereeenkomst, is de prijsaanduidinng voor het
krediiet. Hierin kom
men alle kosten
n van het kredieet tot
uitdru
ukking.
Vervrroegde aflossin
ng
Bij eeen algehele verrvroegde aflossing worden kosten
k
in rekening
gebraacht. Deze kosten worden berrekend over dee gehele
krediietsom. De omvvang van dezee kosten is afhaankelijk van dee
verstrreken looptijd.. Bij een gedeeeltelijke vervrooegde aflossing
g
word
den geen kostenn in rekening gebracht
g
en zall aan het eind van
v
de looptijd een herbberekening vann de kredietverrgoeding
n recht heeft op
plaatsvinden. Dit zoou kunnen beteekenen dat u nog
b
aan rentterestitutie.
een bedrag
Betallingsachterstand
Indien in het betalinngverloop een achterstand is opgetreden, wordt
w
u doo
or ons in gebreeke gesteld. Wiij zullen u, inddien u nalatig blijft
in de verplichting toot betaling, van
naf het tijdstipp van verstrijkeen
d in de ingebrrekestelling gennoemde termijn voor nakomiing,
van de
vertraagingsrente beerekenen. Dezee vertragingsrennte wordt op
dagbasis berekend een is gebaseerdd het maximale
krediietvergoedingspercentage zoaals vermeld in de overeenkom
mst.
erzekeringspreemie
De ve
De veerschuldigde ppremie kan op verschillende
v
m
manieren
betaaald
word
den:
• U kunt
k
ons machttigen om de prremie via autom
matische incasso
vann uw bank- of ggirorekening tee laten afschrijjven.
Preemieafschrijvinng vindt dan pllaats op een vaast moment datt
voo
oraf aan u is beekendgemaakt..
• Ook kunt u uw prremie overmakken met behulpp van een
accceptgiro.
• Preemies worden in
i principe perr jaar betaald. In
I overleg met ons
kun
nt u ervoor kiezzen premies peer half jaar, kw
wartaal of
maandelijks te beetalen.
ng,
• Alss er kosten zijnn gemoeid met de periodieke premiebetalin
dann wordt u daaroover vooraf inggelicht.
Bij ellke polis wordtt aangegeven welke
w
betalingsmethode zal
word
den gevolgd. A
Als u eenmaal uw
u premie aan ons hebt betaaald,

bentt u bevrijd van betaling aan de
d verzekeraar. Daar zorgen wij
w
mers voor.
imm
Afspraken rondom
m premiebetalin
ng
Het is
i belangrijk dat u de premies tijdig betaaltt. Indien u de
prem
mies niet tijdig betaalt kan dee verzekeringsm
maatschappij inn
bepaaalde omstandiigheden bij schhade weigeren deze te vergoeeden.
Ookk kan dan alsnoog de verschuld
digde premie gerechtelijk
g
wo
orden
geïncasseerd. De hieraan
h
verbond
den kosten kunnnen aan u in
g
Als u verwacht niett op tijd te kunnnen
rekenning worden gebracht.
betallen, informeertt u ons dan tijddig, zodat we naar
n een oplosssing
kunnnen zoeken. Indien u op gronnd van de
verzekeringsvoorw
waarden recht hebt
h op gehele of gedeeltelijkke
prem
mierestitutie zuullen wij namen
ns u de contactten met de
verzekeringsmaatsschappij hierov
ver verzorgen.
e kwaliteit
Onze
Volkkswagen Pon Financial
F
Serviices is ingeschrreven in het
Handdelsregister onnder de naam Volkswagen
V
Baank GmbH
ondeer nummer 320
099980 en bij de
d Autoriteit Financiële
Markkten (AFM) met
m vergunningsnummer 120000996
(verggunning voor het
h aanbieden van
v kredieten een bemiddelenn
in veerzekeringen). Volkswagen Pon
P Financial S
Services
hantteert de volgende handelsnam
men: Volkswaggen Financial
Servvices, Audi Finnancial Servicees, ŠKODA Finnancial
Servvices, SEAT Fiinancial Servicces, AutoCash, Bentley
Finaancial Services, Porsche Finaancial Services en Das
WelttAuto Verzekeering. Wij bekw
wamen zowel onze
o
eigen
medewerkers als de
d medewerkerrs bij de dealer in hun vak viaa
manente educattie. Wij zijn in het bezit van een
e
perm
berooepsaansprakelijkheidsverzekkering. Voor u geeft dit extraa
zekeerheid.
e
Beëindiging relatie
e moment de relatie met ons te
U heeeft de mogelijkheid om op elk
beëinndigen met in achtneming vaan de opzegterm
mijn, uiteraardd
ondeer gelijktijdige algehele aflosssing van uw
finannciering/opensstaand saldo bijj ons. Ook wij kunnen het
initiaatief nemen om
m de relatie te beëindigen
b
meet in achtneminng
van de
d opzegtermijjn die genoemd is in uw kreddietovereenkom
mst of
verzekeringspolis.

Fraud
debestrijding
Bij geeconstateerde ffraude wordenn alle (verzekerrings-)
overeeenkomsten oppgezegd en zal Volkswagen Pon
P Financial
Serviices of de verzekeringsmaatsschappij de bettrokkenen
registtreren in een exxtern register, zoals CIS of EVA.
E
Door de
registtratie in een deergelijk registeer worden andeere partijen in de
d
finan
nciële sector geewaarschuwd en
e wordt het vooor de fraudeurrs
moeilijker financiëlle diensten af te
t nemen.
hten?
Klach
Wij besteden
b
veel aaandacht aan kw
waliteit. Toch kan het gebeu
uren
dat err iets mis gaat en u niet tevreeden bent over ons of de
verbo
onden bemiddeelaar. Laat het ons weten, dann kunnen we er
e iets
aan doen.
d
U kunt uw
w klacht schrifftelijk of met behulp
b
van onss
onlin
ne klachtenform
mulier aan ons doorgeven. Uw
w brief kunt u
richteen aan onze dirrectie (zie voorr het adres het kopje Onze
bereikbaarheid). Heet online formu
ulier kunt u invvullen via onzee
d
webssite: www.vwppfs.nl/klachten.. Alle klachtenn worden door de
veran
ntwoordelijke aafdeling binnen
n Volkswagenn Pon Financiall
Serviices behandeldd.
Bent u niet tevredenn met de uitkom
mst die wij u bieden
b
voor dee
oplosssing van uw kklacht, dan heeft u drie maandden de tijd om uw
klach
ht voor te leggeen aan het Klacchteninstituut Financiële
F
Dienstverlening (K
KiFiD). Het KiF
FiD is een onaffhankelijk instituut
handelt en alleeen nadat uw kllacht
dat klachten van paarticulieren beh
V
Pon Financial
eerst de klachtenproocedure van Volkswagen
Serviices heeft doorrlopen. Meer innformatie overr de te volgen
proceedure leest u opp www.kifid.nnl. (KifiD numm
mer Volkswaggen
Pon Financial
F
Serviices: 500.0002
288)
Volkswagen Bank G
GmbH
Saturrnus 1
3824 ME Amersfooort
Postb
bus 1119
3800 BC Amersfooort
Tel.: 033 - 479 17 220
Fax: 033 - 479 17 331
KvK nummer: 320999980 www.vw
wpfs.nl

