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ALLIANZ NEWS

Beste makelaar,
Gelet op de situatie van de financiële markten, de stormen en de overstromingen deze
lente, de stijging van de gemiddelde schadelast en de druk op onze activiteit door
terrorisme, is voor 2017 een beperkte herziening van onze tarieven gepland. De grote
ondernemingen, appartementsgebouwen, de takken Arbeidsongevallen en technische
risico's blijven buiten schot.
Deze beperkte verhoging van 2,5% tot 3% waarborgt de financiële stabiliteit van onze portefeuille.
Voor de klant blijft de impact beperkt.
Belangrijke uitzonderingen op deze lineaire verhoging
Geen verhoging voor:
het segment MidCorp en appartementsgebouwen (Building Plan) gelet op de individuele
evaluatie van dat risicotype
de tak Arbeidsongevallen omwille van de lancering van ons nieuw tarief in juni 2017 en ons
streven naar een sterke concurrentiepositie
de technische risico's
en collectieve.
Overzicht van de tariefaanpassingen
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de tariefaanpassingen en hun aanvangsdatum.

Nieuw tarief

Nieuwe zaken
Bestaande
en
zaken - Vanaf
bijvoegsels (2) vervaldagen

Auto (1)
Personenwagens
Lichte vrachtwagens
Kleine vloten
Andere voertuigen (motorfiets,
vrachtwagen,...)

+3%

1 maart

1 april

1 maart

1 april

1 maart

1 april

1 maart

1 april

+2,5%

1 januari

1 januari

+2,5%

1 april

1 mei

+3%
+3%
+3%

Brand
Particulieren
Kmo
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+2,5%

1 april

1 mei

+2,5%

1 mei

1 mei

BA
Familiale
Diversen Particulieren
Kmo (forfaitaire premies)

+2,5%

1 juni

1 juli

+2,5%

1 april

1 mei

+2,5%

1 juni

1 juli

Ongevallen
Individuele

(1) Het gaat om BA, Omnium en Rechtsbijstand. Het tarief van de waarborgen Bestuurder, Transport
en Car Plan Assistance+ blijft ongewijzigd.
(2) Enkel voor niet-administratieve bijvoegsels in Brand en voertuigveranderingen in Auto.
Voor de portefeuille
Wij informeren uw klanten via een bericht op hun vervaldagbericht.
Aanpassing van de algemene voorwaarden Home Plan Xpert
Op verzoek van de FSMA werd de formulering van de algemene voorwaarden Home Plan Xpert
verduidelijkt in het voordeel van de klant. U vindt de aangepaste versie van onze algemene
voorwaarden op onze website (www.allianz.be / documenten / algemene voorwaarden / ref
AD1061NL-11/11) en op IBP.
De klanten worden ingelicht via een bijvoegsel bij hun vervaldagbericht.
Print u zelf uw vervaldagberichten?
Informeer uw klant dan tijdig over elke aanpassing, dit is een specifieke vraag van het FSMA. Wij
raden u aan daarvoor de volgende boodschap te gebruiken: "Tariefwijziging. U kan uw contract
aangetekend opzeggen binnen de 3 maanden vanaf dit bericht." Voor de klanten Home Plan Xpert
stellen wij voor het bijvoegsel als bijlage mee te sturen (hoofdvervaldagen vanaf januari 2017).
Uw informaticatoepassingen
ProLink wordt automatisch aangepast.
Meer info? Uw sectormanager helpt u graag verder.
Met vriendelijke groeten,
Diederik Moris
Commercieel Directeur België
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