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Ethias wint 2e Decavi innovatietrofee in Levensverzekeringen 
 
Op de 17de editie van de uitreiking van de DECAVI-trofeeën Levensverzekeringen, op 
woensdag 26 oktober 2016, is Ethias opnieuw bekroond binnen de categorie 
“Innovatie”. Een mooie erkenning voor het team dat het product ‘Autonomia’ 
ontwikkelde, een verzekering die de zelfstandigheid van ouderen bevordert.  

 

Autonomia biedt een antwoord op de huidige maatschappelijke bezorgdheden… 

 

De veroudering van de bevolking brengt een aantal nieuwe uitdagingen met zich mee. Zo is 

er de maatschappelijke behoefte om zich te beschermen tegen de stijgende zorgkost op 

gevorderde leeftijd. Tegelijk willen ouderen hun zelfstandigheid zo lang mogelijk behouden 

en zelf beslissen vanaf welk moment ze hulp inschakelen. De verzekeraars moeten 

investeren in de ontwikkeling van vernieuwende en flexibele pensioenrenteproducten die 

een antwoord bieden op de noden van een ouder wordende bevolking. 

 

Een product = een innovatie! 

 
Ethias innoveert met Autonomia: een verzekering met als doel de zelfstandigheid te 
bevorderen! 
Het product is bedoeld voor personen van 50 tot 70 jaar die vandaag over een bepaald 
kapitaal beschikken. Autonomia biedt hen de mogelijkheid om dat kapitaal op een later 
moment in hun leven te gebruiken, in de vorm van lijfrentes. Bovendien voorziet dit product 
bij overlijden, een kapitaalgarantie: het geïnvesteerde startbedrag, mits aftrek van de reeds 
ontvangen bedragen, wordt in zijn totaliteit uitgekeerd aan de rechthebbenden. 
 
Autonomia biedt de spaarder de vrijheid om zelf te beslissen hoe hij z’n investering gebruikt 
(zonder dit te moeten rechtvaardigen).  
 
Met Autonomia, geeft Ethias een antwoord op het merendeel van de traditionele bezwaren 
tegen rentes:  

- De uitgestelde rente van Autonomia biedt de mogelijkheid aan ouderen om zelf te 

bepalen wanneer ze hun geld wensen te spenderen;  

- Autonomia voorziet ook een dekking bij overlijden waardoor de kinderen het 

overgebleven kapitaal ontvangen; 

- Het geïnvesteerde kapitaal in Autonomie is op elk moment afkoopbaar. Zo behoudt 

de verzekerde steeds een appeltje voor de dorst;  

- Autonomia is een zeer eenvoudig product;  

- Autonomia geniet een fiscaal voordeel. 

 
Dit product is voorbehouden aan medewerkers van ondernemingen die toegetreden zijn tot 
de kaderovereenkomst met Ethias. 
 

Ethias stimuleert innovatie 

 
Het product is het resultaat van een innovatieproces en van een interne wedstrijd, binnen de 
directie Leven Collectiviteiten en Ondernemingen bij Ethias. Ethias moedigt haar 
medewerkers aan om na te denken over verzekeringsoplossingen die een antwoord zijn op 
maatschappelijke uitdagingen, in de eerste plaats deze die betrekking hebben op de 
vergrijzingsproblematiek en de complexiteit van het opstellen van een zorgverzekering. 
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Ethias moedigt innovatie aan: zo werd een wedstrijd gelanceerd die de meest creatieve 
medewerkers beloont. Het idee is eenvoudig: de collega’s de kans geven om hun 
vernieuwende en concrete ideeën te realiseren en zo de hoofddoelstellingen van de 
maatschappij te versterken. Een geldprijs wordt verdeeld onder de verschillende winnaars. 
 

DECAVI 

 

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 

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. 


