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STRIKT VERTROUWELIJK
EMBARGO TOT WOENSDAG 27/04 – 20u
Persbericht
Datum: 27/04/2005
DE NIET-LEVENSVERZEKERINGSTROFEEEN 2005
Op 27 april vond de eerste editie plaats van de Trofeeën van de Niet-Levensverzekering:in
verschillende categorieën werden elf verzekeraars bekroond voor de kenmerken van hun
verzekeringen, of voor innovatieve producten die ze op de markt brachten.
Deze plechtige ceremonie werd bijgewoond door minister Marc Verwilghen, minister van Economie,
Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid.
De jury beslist...
Decavi en Enjeu, die al 5 jaar de Trofeeën van de Levensverzekeringen organiseren, hebben het
concept dit jaar voor het eerst uitgebreid tot de Niet-Levensverzekeringen. De filosofie bleef
dezelfde als bij de levensverzekeringen: de beste producten binnen de niet-levensverzekeringen
van het afgelopen jaar in 11 productcategorieën belonen.
Deze belangrijke gebeurtenis kan prat gaan op de steun van Assuralia (de beroepsvereniging van
verzekeringsondernemingen ), en partners in de sector - met name PricewaterhouseCoopers en
Unisys, Roularta en Radio BFM.
Dit evenement richt zich tot alle verzekeringsmaatschappijen.
De maatschappijen zijn vrij om deel te nemen in één of meerdere categorieën. Ze moeten daarvoor de
vragenlijsten over het weerhouden product invullen. Deze vragenlijsten worden nadien voorgelegd aan
een jury, die de kenmerken van het product nagaat. De jury bestaat uit:
-

de Heer Jacques Boon, Ere-Directeur BVVO, Voorzitter van de jury.
de Heer Christophe de Moraes, Algemeen Directeur, Federatie voor Verzekerings- en Financiële
tussenpersonen (FVF).
de Heer Paul Bruyère, Hoogleraar en Consulent in verzekeringscommunicatie.
de Heer Francis Vaguener, Directeur, Watson Wyatt.
de Heer Patrick Cauwert, Algemeen Secretaris, Feprabel.
de Heer Laurent Feiner, Journalist, Gedelegeerd bestuurder Decavi.

Bekroonde categorieën
Volgende categorieën werden bekroond:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Brandverzekering Multirisico Woning (eenvoudige risico’s).
Verzekering BA Auto
Verzekering Materiële schade auto.
Verzekering BA privé-leven.
Verzekering Rechtsbijstand motorrijtuigen.
Verzekering Individuele bestuurder.
Verzekering Bijstand aan personen.
Verzekering Gezondheidszorgen.
Reisverzekering.
Trofee van de Innovatie.
Trofee voor de Beste publiciteitscampagne.
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De Laureaten
We vermelden per categorie de genomineerden (mogelijke winnaars) in alfabetische volgorde en de
weerhouden winnaar(s) (met het beloonde product).
Voor de categorie Innovatie werden twee laureaten geselecteerd: een verzekeraar voor het segment
“particulieren” en één voor het segment “bedrijven”.
•

Brandverzekering Multirisico Woning (eenvoudige risico’s)

Genomineerden: Avéro Belgium, Axa Belgium, Ethias, Fortis AG, Nateus (ex-Naviga-Mauretus),
P&V Verzekeringen
Laureaat: Ethias - HomeComfort Plus
•

Verzekering BA Auto

Genomineerden: DVV, Fortis AG, Mercator Verzekeringen
Laureaat: Fortis AG - BA Auto
•

Verzekering Materiële schade auto

Genomineerden: Fortis AG, ING Insurance, Mercator Verzekeringen
Laureaat: Mercator Verzekeringen - Omnium Plus
•

Verzekering BA privé-leven

Genomineerden: Ethias, Fortis AG, Mercator Verzekeringen, P&V Verzekeringen
Laureaat: Ethias - BA Privé-leven
•

Verzekering Rechtsbijstand motorrijtuigen

Genomineerden: Ethias, Euromex
Laureaat: Euromex - Car Plus
•

Verzekering Individuele bestuurder

Genomineerde: AGF Belgium
Laureaat: AGF Belgium - Lichamelijke Ongevallen Verkeersrisico
•

Verzekering Bijstand aan personen

Genomineerden: Europ Assistance, P&V Verzekeringen
Laureaat: Europ Assistance - Contract «Prestige»
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•

Verzekering Gezondheidszorgen

Genomineerden: DKV Belgium, Fortis AG
Laureaat: DKV Belgium - Plan IS2000
•

Reisverzekering

Genomineerde: AIG Europe
Laureaat: AIG Europe - World Business Card
•

Trofee van de Innovatie

Genomineerden: AGF Belgium, Axa Belgium, DVV, Europ Assistance, Fortis AG, Winterthur
Laureaten: DVV - OsCars (voor particulieren)
Winterthur - Welcome Pack Arbeidsongevallen (voor bedrijven)
•

Trofee voor de beste Publiciteitscampagne

Genomineerden: Axa Belgium, Fortis AG, Mercator Verzekeringen
Laureaat: Axa Belgium - Happy Generation
Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met:
ENJEU, Muriel STORRER, Avenue des Chasseurs 1, 1410 Waterloo, Tel : +32(0)2/354.93.81 Fax : +32(0)2/353.24.93 ; E-mail : ms@enjeu.be
****************
In bijlage vindt u de commentaren op de verschillende bekroonde producten.
****************
FOTO’S VAN DEZE AVOND ZIJN EVENEENS BESCHIKBAAR PER E-MAIL.
Voor meer informatie over de laureaten gelieve contact op te nemen met:
DECAVI , Laurent FEINER, Weeshuisstraat 55, 1070 Brussel, Tel : +32(0)2/520.72.24 - Fax :
+32(0)2/520.67.03 ; E-mail : laurent.feiner@decavi.be
Voor meer informatie over deze manifestatie, gelieve contact op te nemen met:
ENJEU, Muriel STORRER, Avenue des Chasseurs 1, 1410 Waterloo, Tel : +32(0)2/354.93.81 Fax : +32(0)2/353.24.93 ; E-mail : ms@enjeu.be
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BIJLAGEN
Verzekeringen Multirisico Woning
In deze categorie geeft HomeComfort Plus van Ethias de meest volledige waarborgen voor een zéér
redelijke prijs: geen evenredigheidsregel, dekking bij waterschade (zeer volledig: weinig
uitsluitingen), geen slijtage voor elektrische risico’s, enz…
We vermelden ook nog de dekking bij overstromingen, die in optie kan worden genomen.
Verzekering BA Auto
De jury heeft meer specifiek het nieuwe concept van Fortis AG weerhouden, dat de bestuurder toelaat
om levenslang een bonus/malus tot graad -2 te behouden. En dit ook nog na verschillende ongevallen
met fout! Dit revolutionaire concept is een « première » op de Belgische markt.
Verzekering Materiële schade auto
Omnium Plus van Mercator Verzekeringen biedt een geheel van interessante kenmerken op het
gebied van de voorgestelde waarborgen:
-

Er worden drie afschrijvingsformules voorgesteld: 0,9 % voor de platina-formule, 1 % voor de
goud-formule en 1,25 % voor de zilver-formule (vanaf de 61 maand, schadeloosstelling
werkelijke waarde).
Mogelijkheid om te kiezen voor verschillende franchises, met een korting op de premie die kan
gaan tot 20 %.
Geen franchise bij inbraak, brand, vandalisme, glasbraak, totaal verlies, enz…
ste

-

Verzekering BA privé-leven
Het contract van Ethias biedt de hoogste waarborgen ten opzichte van de concurrenten (lichamelijke
schade, materiële schade, rechtsbijstand, insolvabiliteit van derden, enz...) voor een zéér redelijke
prijs. En eveneens in optie: de garantie contractuele rechtsbijstand (tegen een bijpremie).
Verzekering Rechtsbijstand Motorrijtuigen
De rechtsbijstandverzekering Car Plus van Euromex kan afzonderlijk of via een combinatiepolis
‘rechtsbijstand’ onderschreven worden. Car Plus is niet gekoppeld aan een BA-autoverzekering en
heeft een interessante prijs/kwaliteit-verhouding.
Car Plus bevat een aantal unieke waarborgen. Wanneer een verzekerde zich een tweedehandswagen
als bijkomend of vervangend voertuig wil aanschaffen, dan kan hij deze vooraf laten nakijken. De
kosten worden terugbetaald tot maximaal 125 EUR. Bij gebruik van een voertuig toebehorend aan
derden door de verzekeringsnemer of een gezinslid blijven alle waarborgen behouden. Slechts 1 geval
van grove schuld is uitgesloten: het opzettelijk opdrijven van een bromfiets.
Klanten kunnen ook gratis gebruikmaken van de juridische infolijn.
Verzekering Individuele bestuurder
De formule Lichamelijke Ongevallen Verkeersrisico van AGF Belgium stort een kapitaal (welk ook
het type van verlies moge zijn, van economische aard of niet).
De voorgestelde kapitalen bevinden zich in de hoogste rang ten opzichte van zijn concurrenten.
Verzekering Bijstand aan personen
Het Prestige-contract van Europ Assistance biedt hogere waarborgen dan de concurentie.
Dat is vooral het geval bij de maximale waarborg bij gezondheidszorgen, maar eveneens op het gebied
van de bijkomende waarborgen (kosten voor dierenarts, enz.). Daardoor is deze maatschappij een
“buitenbeentje”.
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Verzekering Gezondheidszorgen
Het Plan IS2000 van DKV Belgium komt in vele gevallen tussen: dekking voor dagkliniek;
onbeperkte terugbetalingen, zelfs indien het ziekenfonds niet tussenkomt; thuisbevallingskosten;
sommige kosten van alternatieve geneeskunde; zorgen in een revalidatiecentrum; dekking van een
voorbestaande ziekte verworven na een periode van twee jaar berekend vanaf de datum van de start
van de waarborg, enz…
Reisverzekering
De waarborgen van World Business Card van AIG Europe zijn duidelijk hoger dan het
marktgemiddelde (onder andere, vooral op het gebied van lichamelijke schade, in geval van een
sterfgeval en invaliditeit).
Trofee van de Innovatie
a) Voor particulieren, werd DVV/LAP bekroond voor zijn systeem van de OsCars. Zij annuleren de
franchise of behouden de bonus/malus op 0 bij de BA Auto bij een ongeval met fout.
Deze OsCars worden op verschillende contracten toegepast (auto, brand en BA privé-leven).
Daarbij komt nog dat elk lid van het gezin er onbeperkt van kan gebruikmaken, onbeperkt in de
tijd.
b) Voor bedrijven werd de prijs toegekend aan Winterthur met zijn Welcome Pack
Arbeidsongevallen. Het concept bekommert zich over de rechten van het “slachtoffer” doordat
het de notie van de economische schadeloosstelling overtreft, met name door psychologische
bijstand en preventie.
Trofee van de beste Publiciteitscampagne
De campagne Happy Generation van Axa Belgium legt de nadruk op de 50-plussers in het kader van
de autoverzekeringen (door het toekennen van een eventuele bonus en garandeert dat het contract
nooit zal ontbonden worden op het criterium van de leeftijd), met een beetje humor, typisch voor de
verzekeringsmaatschappij.

