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3 x goud voor Ethias op DECAVI-uitreiking 
 
Op de 11de editie van de DECAVI- trofeeën, op woensdag 29 april, stond Ethias maar 
liefst 3 keer op het hoogste schavotje. Elk jaar beloont de jury de beste verzekeringen 
op de Belgische markt, in verschillende categorieën. Gisteravond behaalde Ethias 3 
trofeeën in de belangrijkste onderdelen, met name “BA Autoverzekering”, “innovatie” 
en “preventie”. Opmerkelijk is dat Ethias de eerste winnaar is in die laatste en 
gloednieuwe categorie dankzij een preventie-app speciaal ontwikkeld voor de 
collectiviteiten. 

 

Laureaat “beste autoverzekering” 
Met de trofee erkent de jury de vele kwaliteiten van de BA Autoverzekering van Ethias. Ze 
waardeert duidelijk ook de “Mobility”-waarborg – een kosteloze dienstverlening die de 
takeling van het voertuig op zich neemt én de bestuurder met passagiers naar huis brengt. 
Bij een ongeval krijgt de pechvogel zelfs een vervangvoertuig aangeboden. Ook de BOB-
bestuurders worden niet vergeten: de autoverzekering van Ethias dekt immers gratis de 
schade aan het bestuurde voertuig bij een ongeval. Opmerkelijk nog, tot slot, is de nieuwe 
BA Autoverzekering speciaal ontwikkeld voor jonge bestuurders.     
 

Laureaat “beste innovatie” voor Ethias Young Drivers 

Met dit nieuwe aanbod voor jonge bestuurders wint Ethias de trofee voor innovatie. 
Trouw aan haar waarden wilde Ethias met de lancering van “Ethias Young Drivers” een 
oplossing bieden voor de grote moeilijkheid die jongeren ervaren bij hun zoektocht naar een 
autoverzekering. “Ethias Young Drivers” laat hen niet alleen toe om hun eigen verzekering af 
te sluiten, in plaats van zich te verstoppen achter de verzekering van de ouders, maar ook 
om hun bonus-malusgraad sneller te doen dalen. Na één jaar zonder ongeval in fout bij 
Ethias biedt de “Young Drivers Bonus” een vermindering van niet 1 maar 2 graden op hun 
bonus-malusschaal en dat gedurende twee opeenvolgende jaren! Dit voordeel wordt 
toegekend zolang de verzekerde bestuurder rijdt zonder een ongeval in fout te begaan. Het 
is een concreet middel om jonge bestuurders te responsabiliseren. 
Tegelijk zet Ethias sterk in op de veiligheid van jongeren op de weg: op de website 
www.ethias.be/young kunnen jongeren handige tips lezen en een mobiele app moedigt de 
jonge bestuurders op een speelse manier aan om zich op een veilige en verantwoorde 
manier te gedragen in het verkeer. 
 

Laureaat “beste initiatief in preventie” 
App Ethias Prevention Reporter 
Dit is een applicatie die digitale bijstand verleent bij reporting ter verbetering van preventie. 
Dat kan onder meer gaan om geolokalisatie en classificering van risico’s/schadegevallen, 
dictafoon/stemherkenning/voice-to-text, foto/video-opnamen en begeleide integratie in het 
verslag, linken naar wetteksten en database AO, enz.  
 
Met deze snelle reporting in preventie op locatie beoogt Ethias in het bijzonder een tijdwinst 
voor de preventieadviseur.  
 
Met deze nieuwe technologie (die vanaf de zomer beschikbaar zal zijn in de App Store en 
Google Play) benadrukt Ethias opnieuw het belang dat zij hecht aan het tijdig monitoren en 
beperken van risico’s en schadegevallen. 
 
De App werd ontwikkeld i.s.m. Djm Digital. Voor meer info: www.ethias.be/preventioncorner 
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DECAVI, opgericht in 1991, biedt diensten aan die specifiek gericht zijn op de verzekeringssector en 
reikt jaarlijks de Verzekeringstrofeeën Leven en Niet-Leven uit. Het doel bestaat erin de beste 
verzekeringsproducten van het afgelopen jaar te belonen in verschillende productcategorieën. 

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  


