
TARIEFAANPASSINGEN VANAF 01/01/2017

Beste Makelaar

Via dit schrijven willen we u op de hoogte stellen van enkele tariefaanpassingen met
ingang vanaf 1/1/2017.

De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Familiale

Vanaf 1 januari 2017 zal de premie, naast de jaarlijkse indexatie, verhoogd worden
met € 5 (taksen inbegrepen).

De korting van 15% voor alleenstaanden en personen ouder dan 60 jaar blijft bestaan.

Hiermee doet AMMA een inhaalbeweging op de eerdere beslissing van overheidswege in
2013 om 21% BTW te heffen op de erelonen van advocaten.

De premie-aanpassing is van toepassing voor alle nieuwe zaken vanaf 1/1/2017.

Voor de lopende zaken wordt de premieverhoging doorgevoerd naar aanleiding van
de jaarlijkse vervaldag vanaf januari 2017.

Op het vervaldagbericht zal melding gemaakt worden van de premieverhoging.

NIEUW : vanaf 1/1/2017 verzekert AMMA drones tot 1 kg en elektrische fietsen die niet
autonoom kunnen rijden.

De verzekering AMMA Hospi-plan

Vanaf 1/1/2017 zal AMMA de medische index toepassen cfr. art. 19 van de algemene
voorwaarden (KB 18/3/2016) en dit per leeftijdscategorie.

De medische index volgens leeftijdscategorie ziet er uit als volgt :

0-19 jaar 102.23
20-34 jaar 100.34
35-49 jaar 106.08
50-64 jaar 106.33
65 jaar et plus 106.45
Basis 2015 = 100



De nieuwe premies, taksen en kosten inbegrepen zullen zijn als volgt :

0-17 jaar € 72.35
18-19 jaar € 142.5
20-29 jaar € 140.05
30-34 jaar € 162.18
35-39 jaar € 196.29
40-49 jaar € 225.45
50-59 jaar € 348.59
60-64 jaar € 400.6
65-69 jaar € 600.63
70 jaar + € 750.32

De premie-aanpassing is van toepassing voor alle nieuwe zaken vanaf 1/1/2017.

Ook de bestaande zaken worden vanaf 1/1/2017 aangepast aan de nieuwe premie.

Op het vervaldagbericht zal melding gemaakt worden van de premieverhoging.

Deze premieverhoging geeft geen recht tot opzeg, gezien het een indexatie betreft op

wettelijke basis waarop deze premieverhoging is gebaseerd.
Indien u verdere vragen heeft, aarzel niet contact op te nemen met :

 Ives Derdelinckx : 02/737 04 93 - ives.derdelinckx@amma.be
 Kay Bosmans : 02/737 53 30 - kay.bosmans@amma.be

Intussen groet ik u vriendelijk,

Karl Scheldeman,

Sales Manager


