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Drie DECAVI trofeeën voor Ethias!

26/4/2018

Op de 14de editie van de DECAVI-trofeeën (Niet-Leven), die gisteren in Brussel plaatsvond, beloonde de achtkoppige jury Ethias met
drie trofeeën:
•

Beste "Burgerlijke aansprakelijkheid Auto"

•
•

Beste "Huurdersverzekering"
Beste "Familiale verzekering"

“Versterkt met een nieuwe strategie toegespitst op vereenvoudiging, is Ethias bijzonder trots op het ontvangen van deze trofeeën.
Zij tonen onze wil om ons aan te passen aan de nieuwe behoeften van de klant. Ethias is de enige Belgische verzekeraar die de
mogelijkheid biedt om een tiental verzekeringen online af te sluiten,” verklaarde Philippe Lallemand, CEO van Ethias.
Burgerlijke aansprakelijkheid Auto (voor de 3de keer gewonnen)
“Ethias wil het verschil maken door aan het basispakket van de verplichte autoverzekering bijkomende diensten toe te voegen
zonder prijsverhoging. Het betreft hier de takeling binnen de 30 minuten na een ongeval, de beschikbaarheid van een
vervangvoertuig wanneer de verzekerde geen schuld treft, de Bob-waarborg …,” verduidelijkt Ezia De Carlo, Mobility Expert.
Verder hebben we een formule voor jonge bestuurders: de “Ethias Young Driver Bonus”. Deze biedt de mogelijkheid aan jonge
bestuurders om hun verzekeringspremie tweemaal sneller te zien dalen gedurende 2 jaar, op voorwaarde dat ze geen ongeval
hebben waarin hun aansprakelijkheid betrokken is. Dit product moedigt een verantwoordelijk rijgedrag bij jongeren aan en beloont
de goede bestuurders.
Familiale verzekering (voor de 8ste keer gewonnen)
“De familiale verzekering is niet verplicht, maar blijft een aanrader voor elkeen. Op basis van deze verzekering komen wij financieel
tussen voor de schade die de verzekeringnemer, zijn gezinsleden of huisdieren veroorzaken aan derden in het kader van hun
privéleven,” specifieert Sofie Van Dooren, Expert Properties & Liabilities.
Sinds 15 maart, en dit als één van de weinige verzekeraars op de markt, breidt Ethias haar dekking burgerlijke aansprakelijkheid en
rechtsbijstand uit bij het gebruik van nieuwe voortbewegingstoestellen (zachte mobiliteit) die niet sneller gaan dan 45 km/uur.
Normaal gezien dienen de gebruikers van deze nieuwe gemotoriseerde toestellen (hoverboards ...) een verplichte verzekering BA
motorvoertuigen af te sluiten. Slechts weinig gebruikers kennen het bestaan van deze verplichting: dit houdt een echt gevaar in
aangezien ze geen enkele bescherming genieten als ze schade veroorzaken aan een derde persoon bij het gebruik van deze
voortbewegingstoestellen. Via de toevoeging van deze uitbreiding in de familiale verzekering beschermen we hen en voldoen ze aan
de wettelijke verplichting zonder hiervoor een bijkomende motorvoertuigenverzekering te moeten afsluiten.
Huurdersverzekering (voor de 3de keer gewonnen)
“Bij Ethias kan de huurdersverzekering in enkele kliks online afgesloten worden,” verklaart Sofie Van Dooren, Expert Properties &
Liabilities.
De huurdersverzekering biedt een dekking aan, op maat van de huurders van alle woningtypes. Ethias dekt de
huurdersaansprakelijkheid, maar ook de inboedel en rechtsbijstand in geval van schade. De Ethias huurdersverzekering gaat nog
verder aangezien ze eveneens de terugbetaling voorziet van de wederverhuringsvergoeding indien de huurder de woning
gedurende de eerste drie jaar verlaat ten gevolge van verlies van werk, overlijden, scheiding of bij het einde van een wettelijke
samenwoning. De opties diefstal en vandalisme worden eveneens aangeboden.
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