Interpolis Alles in één Polis®
Autoverzekering
Actievoorwaarden
Interpolis AutoModus campagne 2020/2021
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Dit is een actie van Interpolis
Interpolis is een merk van Achmea Schadeverzekeringen N.V. statutair gevestigd te Apeldoorn (KvK-nummer:
08053410, AFM-nummer: 12000606). Het kantooradres van Interpolis is Spoorlaan 298, 5017 JZ Tilburg.
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Deze actievoorwaarden gelden voor deelname aan de Interpolis AutoModus campagne 2020/2021
U aanvaardt deze actievoorwaarden door in de app het kenteken van de auto te registreren waarvoor u de Interpolis
Autoverzekering sloot.
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De actieperiode
De actieperiode loopt van 1 september 2020 tot en met 28 februari 2021.
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Wat houdt de actie in?
Interpolis onderzocht samen met 465 automobilisten tussen 18 en 24 jaar in een experiment of de AutoModus app
bijdraagt tot veiliger rijgedrag. De resultaten van het experiment tonen aan dat de AutoModus app gebruikers effectief
stimuleert om tijdens het rijden de telefoon niet te gebruiken. Ga ook in AutoModus en ontvang tot 15% korting op uw
autoverzekering van Interpolis.
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Wat moet u doen om tot 15% korting te ontvangen?
• U sluit als regelmatige bestuurder een nieuwe autoverzekering bij Interpolis.
• U downloadt binnen de actieperiode de AutoModus app (als u die nog niet had).
• U registreert uw kenteken.
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Hoe ontvangt u uw korting?
Sluit u als regelmatige bestuurder een nieuwe autoverzekering bij Interpolis?
U ontvangt dan het eerste jaar 10% korting op de premie van uw autoverzekering. U downloadt binnen de
actieperiode de AutoModus app (als u die nog niet had). In de app maakt u een profiel aan én registreert u het
kenteken van de auto waarvoor u de verzekering sloot. Na downloaden van de AutoModus app en het registreren
van het kenteken van de auto ontvangt u nog eens minimaal 5% extra preventiekorting op de premie van uw
autoverzekering. Voor klanten met een collectiviteitskorting kan de korting iets afwijken. Is de ingangsdatum van de
verzekering later dan de registratiedatum in de Automodus app? Dan passen wij de korting toe per ingangsdatum van
de autoverzekering. U ontvangt binnen een maand uw nieuwe verzekeringsbewijs met daarop de korting verwerkt.
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Heeft u al een Interpolis Autoverzekering?
U downloadt binnen de actieperiode de AutoModus app (als u die nog niet had). In de app maakt u een profiel aan
én registreert u het kenteken van de auto die verzekerd is bij Interpolis. Na downloaden van de AutoModus app
en het registreren van het kenteken van de auto ontvangt u een jaar 5% preventiekorting op de premie van uw
autoverzekering. U ontvangt binnen een maand uw nieuwe verzekeringsbewijs met daarop de 5% korting verwerkt.
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Hoe registreert u het kenteken van de auto in de app?
Op het startscherm van de app ziet u linksboven een icoon voor uw profiel. Klik daar op. Onderin wordt gevraagd:
‘Auto verzekerd bij Interpolis?’. Zet het schuifje naar rechts. Vul daarna het kenteken in. Klik als laatste op Opslaan.
Per app kunt u 1 kenteken registreren. Heeft u meer dan 1 auto die verzekerd is bij Interpolis, laat dan de regelmatige
bestuurder van die auto de app ook downloaden en het kenteken registreren.
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U kunt deelnemen aan deze actie, als u:
• de AutoModus app al op uw telefoon heeft of deze tussen 1 september 2020 en 28 februari 2021 downloadt, en
• in de actieperiode het kenteken van de auto waarvoor u de verzekering sloot registreert in de app, en
• een natuurlijk persoon bent (u kunt niet deelnemen namens een bedrijf), en
• 18 jaar of ouder bent en in het bezit van een geldig rijbewijs B, en
• een Interpolis Autoverzekering heeft, of tussen 1 september 2020 en 28 februari 2021 een nieuwe autoverzekering
van Interpolis hebt afgesloten, en
• de regelmatige bestuurder bent.
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U mag niet (meer) meedoen met deze actie, als:
• u onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens verstrekt;
• u op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen;
• u zich niet houdt aan de actievoorwaarden;
• uw gedrag daar aanleiding toe geeft.
Bij constatering van een van deze gedragingen wordt u uitgesloten van deelname. U heeft dan geen recht op
de korting.
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De juiste gegevens invullen
Het enige gegeven wat Interpolis nodig heeft is het kenteken van de verzekerde auto. U bent zelf verantwoordelijk
voor het invullen van het juiste kenteken. Interpolis is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van onjuiste gegevens.
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Uw kenteken gebruikt Interpolis om u de korting te kunnen geven
Er is verder geen enkele relatie tussen de gegevens van de AutoModus app en uw autoverzekering.

12

Voor klachten over deze actie kunt u een e-mail sturen naar klachten@interpolis.nl
U krijgt binnen 10 werkdagen een reactie.
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Wat geldt er nog meer voor deze actievoorwaarden?
• Op de relatie tussen Interpolis en de deelnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
• Alle correspondentie is in het Nederlands.
• Interpolis mag deze actievoorwaarden op ieder moment veranderen.
• Interpolis mag onder bijzondere omstandigheden de actie ook eerder stoppen.
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