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Ethias behaalt voor het 2de jaar op rij de “Decavi Trofee van de 
Innovatie” met de dienst “Ethias-KMI Preventie” 
 
De dienst Ethias-KMI Preventie, die in januari 2012 werd gelanceerd bij een testpanel van 
verzekerden uit de lokale overheden (steden, gemeenten en intercommunales), heeft de 
“Decavi Trofee van de Innovatie 2012” behaald. Deze onderscheiding benadrukt voor het 
tweede jaar op rij het permanente streven van Ethias naar innovatie en preventie ten dienste 
van haar verzekerden. 
 
Gezien de impact van de weersomstandigheden op de activiteit en de schadelast van haar 
verzekerden heeft Ethias, in samenwerking met het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI), 
een partnership ontwikkeld om een gratis waarschuwings- en preventiedienst bij risicovolle 
weersomstandigheden aan te bieden. Deze SMS/Web-dienst - een primeur in de Belgische 
verzekeringswereld - verstrekt gratis weerswaarschuwingen aan beslissingsbevoegde 
personen en sleutelmedewerkers die binnen elk van de betrokken entiteiten (lokale 
besturen) zijn aangeduid. Via geavanceerde weersvoorspellingen en preventieadviezen 
worden zij gewaarschuwd voor allerhande situaties die schade kunnen berokkenen aan hun 
activiteiten, bezittingen, deelnemende partijen en verantwoordelijkheden. 
 
Elke SMS-waarschuwing bevat een korte beschrijving van het risicotype en verwijst de 
ontvanger door naar een beveiligd webplatform met bijkomende informatie over het 
meteorologische risico en met een brede waaier van nuttige preventieadviezen. Dit 
webplatform “Ethias-KMI Preventie” biedt dag en nacht toegang tot bevoorrechte informatie 
die de weersvoorspellers van het KMI hierop centraliseren: buienradars, 
waarnemingskaarten, kortetermijnvoorspellingen… 
 
Vanuit haar voortdurend streven naar efficiëntie, preventie en maatschappelijk engagement 
wil Ethias de welbekende wijsheid “beter voorkomen dan genezen” toepassen op de 
verzekering. We kunnen hier duidelijk spreken over een win-winrelatie: er is namelijk geen 
beter schadegeval dan een schadegeval dat niet plaatsgrijpt, zowel voor de verzekerde als 
voor de verzekeraar. 
 
Ethias-KMI Preventie is een gratis dienst die geen invloed heeft op de verzekeringsdekking 
die Ethias biedt. De verzekerde blijft dus dezelfde waarborgen genieten, op elk moment, 
ongeacht de keuze voor deze facultatieve dienstverlening. 
 
De Decavi Trofeeën worden jaarlijks toegekend door een jury van professionals uit de sector 
en zijn een bekroning voor producten en diensten op verzekeringsvlak. Vorig jaar behaalde 
Ethias de “Decavi Trofee van de Innovatie” voor Easevent, de online Ethias-verzekering voor 
evenementen. 
 
 
 
 
Het engagement van Ethias 

 
Ethias, verzekeraar Leven en Niet-Leven, engageert zich voor een wederzijds vruchtbare 
vertrouwensrelatie met haar partners van de openbare diensten en hun personeelsleden, met de 
ondernemingen en met de particulieren die hun vertrouwen in haar stellen. 
 
Ethias zet zich in om al haar cliënten eersterangsproducten en -diensten aan te bieden met de beste 
prijs-kwaliteitverhouding voor het garanderen van een duurzame rentabiliteit, met respect voor haar 
fundamentele waarden van menselijkheid, ethiek, engagement en nabijheid. 
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