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gen te melden. Om problemen met
uw brandverzekering te vermij
den, is het belangrijk uw verzeke
raar in te lichten na een verbou
wing, als uw inboedel is uitge
breid, als u een rieten dak heeft la
ten leggen of als u van huurder tot
eigenaar bent gepromoveerd (of vi
ce versa). Hebt u een familiale ver
zekering, vergeet uw verzekeraar
dan niet in te lichten als u bij een
nieuwe partner bent ingetrokken
of als u bent gescheiden. Voor een
ongevallen of ziektekostenverze
kering zijn gevaarlijke sporten of
hobby’s en risicovolle beroepen
cruciale parameters. En uw auto
verzekeraar dient u zeker op de
hoogte brengen als uw kinderen
regelmatig met uw auto rijden of
als u een aanhangwagen heeft ge
kocht voor uw voertuig.
Let wel op: deze lijstjes zijn niet li
mitatief. Ook minder courante ge
beurtenissen kunnen uw risico
profiel wijzigen. Als algemene re
gel geldt dat u beter te veel dan te
weinig kunt melden. Reageert uw
verzekeraar niet binnen de maand,
dan kan hij zich bij een schadege
val later ook niet meer beroepen op
de verzwaring van het risico.

Premieverlaging

Goed om te weten is tot slot dat een
risicowijziging soms ook in uw
voordeel kan spelen. Hebt u bij
voorbeeld een alarm laten plaat
sen, gebruikt u uw wagen niet
meer beroepshalve of bent u ver
huisd naar een landelijke omge
ving, dan kan dat de premie van
uw woning of autoverzekering
mogelijk ook naar beneden halen.
Ook dat is beslist een melding
waard.
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CRITERIA PREMIEBEREKENING DIKWIJLS ONDOORZICHTIG KLUWEN
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Hebt u een te hoge BMI of onge

zonde cholesterolwaarden, bent u
een roker of beoefent u een ge
vaarlijke sport, dan betaalt u extra
voor uw levens of schuldsaldover
zekering. Woont u in Brussel, rijdt
u met een terreinwagen, gebruikt
u uw wagen voor beroepsdoelein
den of voor uw woonwerkverkeer,
dan merkt u dat aan de premie van
uw autoverzekering. En woont u
in een vrijstaande woning of een
gevaarlijke stadskern, dan gaat de
premie voor uw diefstalverzeke
ring omhoog. Daartegenover kan
een alarmsysteem in uw woning u
dan weer een korting opleveren
voor uw diefstalwaarborg. En raar
maar waar: ook ambtenaren wor
den soms verwend met kortingen
op bepaalde verzekeringen.

Meer transparantie

Om duidelijkheid te scheppen in
dit ondoorzichtige kluwen van
segmentatiecriteria, zijn verzeke
raars sinds 1 november verplicht
om op hun website te vermelden
welke criteria ze hanteren voor de
berekening van hun premies. Hoe
wel deze wet al op 4 april werd
goedgekeurd, blijkt deze deadline
voor verschillende verzekeraars
toch nog te krap. Zo laten
P&VGroup, Belfius Insurance, Ba
loise en AG Insurance weten dat
ze hier nog niet helemaal mee
rond zijn. Bij de verzekeraars die
wel al deze verplichting zijn nage
komen, zijn de overzichten vrij
vaag en soms bijzonder moeilijk te
vinden.
Nog erger is het gesteld met de in
formatie die de verzekeraars ge
ven over de impact die een latere

wijziging van een van de deze pa
rameters kan hebben. Stel bijvoor
beeld dat uw BMI met het verstrij
ken van de jaren ongezond hoog is
opgelopen of dat u een rieten dak
heeft laten leggen op uw woning?
Of dat u uw ambtenarenjob hebt
ingeruild voor een broodwinning
als zelfstandige? Heeft dat dan
ook tijdens de looptijd van het
contract nog een impact op uw
verzekering? Als dat het geval is,
moeten de verzekeraars dat vol
gens de nieuwe wet eveneens aan
geven op hun website. Behalve bij
Argenta wordt hierover echter
nergens met een woord gerept.

Meldingsplicht

Nochtans kan een wijziging van
een van deze parameters wel dege
lijk een invloed hebben op het ver
dere verloop van uw verzekering.
‘Behalve wanneer het om een le
vensverzekering gaat, zijn verze
keringsnemers in ons land ver
plicht om elke verzwaring van het
risico te melden aan hun verzeke
raar’, zegt Britt Weyts, professor
Verzekeringsrecht aan de Univer
siteit Antwerpen. ‘Op basis daar
van kan de verzekeraar de premie
aanpassen aan de nieuwe omstan
digheden. Meldt de verzekerings
nemer de verzwaring van het risi

co niet, dan kan dat tot problemen
leiden als er zich later een schade
geval voordoet. Als de rechter van
oordeel is dat de verzekerde de
wijziging van het risico opzettelijk
heeft verzwegen, kan de dekking
volledig of gedeeltelijk geweigerd
worden. Valt de verzekerde niets
te verwijten, dan zal de verzeke
raar uiteindelijk wel moeten beta
len. Maar discussies daarover
kunnen lang aanslepen. Dat wil
zeggen dat je als verzekerde so
wieso lang moet wachten op een
uitkering als het tot een gerechte
lijke procedure komt.’
In de praktijk loopt het gelukkig
niet altijd zo’n vaart. Voor uw le
vensverzekeringen, zoals bijvoor
beeld een schuldsaldoverzekering
of een gemengde levensverzeke
ring, hoeft u zich geen zorgen te
maken. De stelregel in levensver
zekeringen is dat risicoverzwarin
gen voor lopende verzekerings
overeenkomsten niet meegedeeld
moeten worden aan de verzeke
raar. Een risicoverzwaring kan
ook geen aanleiding geven tot een
premieverhoging of tot een weige
ring tot uitkering van het overlij
denskapitaal.
Voor uw schadeverzekeringen lig
gen de kaarten anders en bent u
wel verplicht om risicowijzigin
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Bespaar
fors op uw
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Consumenten die een auto
financiering afsluiten zon
der tarieven te vergelijken,
lopen veel kans om te veel
te betalen, meldt de finan
ciële vergelijkingswebsite
Bankshopper.be deze week.
De website presenteert een
vergelijking van het duur
ste geafficheerde tarief op
de markt met het goed
koopste tarief. Op een le
ning van 15.000 euro terug
betaalbaar op 60 maanden
(5 jaar) bedraagt het ver
schil over de totale looptijd
2.913 euro.
De duurste kredietverstrek
kers zijn Auxifina en Cofi
dis. Bij Auxifina bedraagt
de maandelijkse aflossing
voor dat bedrag 313,85 euro
en bij Cofidis 308,82 euro.
Dat komt overeen met een
rente van respectievelijk
9,75 % en 9 %. Bij CPH
daarentegen betaalt u
slechts een rente van
2,39 %, wat overeenkomt
met een maandelijkse aflos
sing van 265,31 euro. Dat is
liefst 48,5 euro per maand
minder dan bij de duurste
uit het peloton.
Wie zijn beslissing enkel
laat afhangen van commer
ciële boodschappen, ris
keert dan ook om te veel te
betalen, concludeert Bank
shopper.be.

Afdingen loont

Uit een marktonderzoek
van Bankshopper.be blijkt
bovendien dat op de geaffi
cheerde tarieven vaak nog
af te dingen valt. ‘Mondige
autokopers kunnen hun
bankier overtuigen om de
prijs van een autolening
onder de geafficheerde prijs
te laten zakken’, zegt Patri
ce Dutranoit op Bankshop
per.be.
Wie zich een energiezuinige
wagen aanschaft, kan bij de
vier grootbanken nog meer
besparen door een ‘groene’
lening af te sluiten. Bij Bel
fius en BNP Paribas Fortis/
Fintro betaalt u daarvoor
momenteel 2,50 % rente.
Bij ING bedraagt het tarief
2,55 % en bij KBC 2,89 %.
Bij een aantal andere ban
ken, zoals Bpost Bank, Eu
ropabank, Record Bank,
Beobank en Argenta,
schommelen de tarieven
nog altijd tussen 3 % en
4,50 %. Deze banken doen
niet mee aan de tarieven
oorlog, stelt Bankshop
per.be vast. (fdc)

Meer info op
www.bankshopper.be
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Slechte gewoontes en
gevaarlijke hobby’s leiden

tot dure verzekering

De afgelopen 20 jaar zijn verzekeraars
steeds meer specifieke criteria gaan

hanteren voor de berekening van hun
verzekeringspremies. Hun inspiratie

lijkt wel onuitputtelijk.
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