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Overzicht van de wijzigingen
Auto
Brand
Top Familiale
NoGo
Ongevallen
BA Ondernemingen

Alle tarieven zijn taksen en lasten inbegrepen en van toepassing op nieuwe zaken en portefeuille tenzij anders
vermeld.

Auto  Nieuw tarief

Burgerlijke
Aansprakelijkheid

Personenwagens
Tarief vóór 21/12/2013
Tarief vanaf 21/12/2013

+ 2 %
Geen verhoging

 Tweewielers Geen verhoging

 Bestelwagens Geen verhoging

 Vervoer van zaken

3,5 – 12 ton
> 12 ton

+ 2 %
+ 3 %

 Landbouwtractoren, werfverkeer, bussen +4 %

 Opmerking: voor vloten met min. 10 voertuigen
waarvoor in 2014 een saneringsmaatregel werd
genomen, is er geen algemene tariefverhoging, maar
geldt er een individuele benadering.

 

Omnium  Geen verhoging

Rechtsbijstand Basisformule (enkel portefeuille)
Uitgebreide formule

61 EUR 
63 EUR

Brand  Nieuw tarief
(excl. ABEX)

Natuurrampen Top Woning, Top Handel, Top Kantoor, Top Landbouw
en Kleine Speciale Risico’s.
Uitgesloten: buildings, conventionele bedingen en
contracten met medeverzekering

0,35 ‰

Top Landbouw  +5 %

Top Handel Alle segmenten, behalve: Geen verhoging

 Niet-bewoners, klasse 1 – 4 +3 %

 Eigenaars Niet-uitbaters, klasse 1 – 4

Contracten in portefeuille zonder schadegeval in
de laatste 4 jaren
Nieuwe zaken en contracten in portefeuille met
schadegeval in de laatste 4 jaren

+3 %

+5 %

 1ste risico, alle klassen

Contracten in portefeuille zonder schadegeval in
de laatste 4 jaren
Nieuwe zaken en contracten in portefeuille met
schadegeval in de laatste 4 jaren

+3 %

+10 %
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 Pack Handel+

Niet meer beschikbaar voor nieuwe zaken vanaf
01/01/2015
Contracten in portefeuille met Pack Handel+
blijven onverminderd van de voorwaarden
genieten

 

Appartementsgebouwen
Portefeuille: gesegmenteerde tariefverhoging in
functie van schadehistoriek
Nieuwe zaken: gesegmenteerde aanpassing van
de premies van het mini-systeem
“1ste risico” niet meer beschikbaar voor nieuwe
zaken vanaf 01/01/2015

 

Top Familiale  Nieuw tarief

BA Gezin 66 EUR

Rechtsbijstand  28 EUR

Pack Familiale+  Geen verhoging

NoGo Nieuw tarief

Basistarief (Formules Individueel, Koppel, Familie) + 4 EUR

Opties: 
Bagage Basis

behalve Formule Koppel

Bagage Superior

+ 5 EUR
+ 10 EUR

+ 5 EUR

Ongevallen Nieuw tarief

Arbeidsongevallen Geen verhoging

BA Ondernemingen Nieuw tarief

BA Medische Klasse 1-5
Klasse 6

Opmerking: er worden geen nieuwe zaken meer
aanvaard in klasse 6.

+ 5 %
+ 15 %

Burgerlijke
Aansprakelijkheid
(6200)

Gesegmenteerde tariefverhoging van het tarief op
lonen of omzet
Verhogingspercentages variëren volgens rendabiliteit
van het contract.

Opmerking: Voor 80% van de polissen bedraagt de
verhoging maximaal 4%.

 

Burgerlijke
Aansprakelijkheid
(6500)

Gesegmenteerde tariefverhoging van het tarief op
basis van het aantal personen
Verhogingspercentages variëren volgens rendabiliteit
van de sector.

 

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


Disclaimer

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.aginsurance.be/NL/pages/disclaimer.aspx
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF

