Brussel, 12 januari 2017

Voorwaarden Autosalon 2017:
1,50 % op de klassieke "autoleningen", 1,40 % op de "Ecokredieten"
Onlinekredietaanvragen en -verzekeringssimulaties rechtstreeks via mobile

In het kader van het 95ste Autosalon, dat nu vrijdag zijn deuren opent, heeft Belfius besloten
de geldende rentevoeten op zijn "autokredieten" voor de aankoop van een nieuwe auto of
motor te verlagen. De nieuwe zeer scherpe tarieven gaan in op 13 januari. Om optimaal te
kunnen antwoorden op de vragen van zijn klanten, terwijl ze misschien nog aan het
rondwandelen zijn op het Salon of bij hun autodealer, biedt Belfius voortaan de mogelijkheid
om een simulatie te doen voor een Belfius Car-verzekering of om een aanvraag in te dienen
voor een autokrediet rechtstreeks vanop hun smartphone.
De nieuwe tarieven, die geldig zijn vanaf 13/01/2017 voor "autoleningen" (LOA) voor het financieren
van de aankoop van een nieuwe wagen of een tweedehandswagen van minder dan 2 jaar, zien er als
volgt uit.
Voorbeeld
Voor de financiering van een nieuwe wagen van 15.000 EUR op 48 maanden:
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JKP van 1,50 % voor online-aanvragen (1,70 % voor aanvragen via het kantoor)



Als het voertuig voldoet aan de voorwaarden voor een "ecokrediet" is het JKP nog
voordeliger en beloopt het 1,40 % voor online-aanvragen (1,60 % voor diezelfde aanvragen
via het kantoor).
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Benzine of diesel categorie A, B of C, hybride en elektrische voertuigen, wagens die rijden op LPG of aardgas.

Twee maanden gratis verzekering en tal van andere voordelen
Om klanten in staat te stellen volop te profteren van deze bijzonder scherpe tarieven biedt Belfius hun
de mogelijkheid om tot 110 % van de aankoopprijs van hun voertuig te lenen (en zo bv. de eerste
verzekeringspremie of de belasting op de inverkeersstelling te betalen), alsook hun lening pas
beginnen terug te betalen 2 maanden na ontvangst van hun wagen.
Bovendien biedt Belfius voor elke nieuwe Belfius Car-verzekeringspolis die wordt afgesloten tussen 9
december 2016 en 10 maart 2017 zijn klanten eveneens een korting van twee maanden gratis
verzekering op de eerste totale jaarpremie, ongeacht welke waarborgen werden afgesloten (actie
onder voorwaarden, onder voorbehoud van de aanvaarding van het dossier). En dan vergeten we
natuurlijk niet de verzekering Belfius Assistance, die voor slechts 7,50 EUR per maand één jaar
bijstand verleent aan personen + 1 voertuig (zonder vervangwagen) zowel in België als in het
buitenland.
Onlinesimulaties en -aanvragen voortaan ook rechtstreeks via smartphone
Bij Belfius kan elke aanvraag voor een autolening online worden gedaan, met natuurlijk alle nodige
simulaties die beschikbaar zijn met enkele clicks. Tevens geniet de klant online van een voordeliger
tarief. Sinds medio december kunnen deze onlineaanvragen ook al rechtstreeks vanop een
smartphone worden gedaan met de Belfius Mobile-app. Een kanaal dat tijdens de voorbije weken al
werd gebruikt voor meer dan één onlineaanvraag op vijf en een heel praktisch pluspunt is voor
kandidaat-kopers terwijl ze nog aan het rondkijken zijn op het autosalon of bij hun autodealer.
Belfius.be/autolening

Bijna de helft "Ecokrediet Auto"
In 2016 schommelde het gemiddeld ontleend bedrag voor een nieuwe wagen bij Belfius rond de
16 760 EUR. Voor de aankoop van een tweedehandswagen kwam dat bedrag uit op ongeveer 9 580
EUR. De gemiddelde looptijd van de autoleningen bedraagt ongeveer 59 maanden voor nieuwe
wagens en 48 maanden voor tweedehandswagens.
Het "Eco-autokrediet", dat werd gelanceerd in 2007 ter bevordering van de verkoop van wagens met
een lage CO2-uitstoot, vertegenwoordigde in 2016 niet minder dan 48 % van alle "autokredieten" die
door Belfius Bank werden toegestaan voor de aankoop van een nieuwe wagen of een
tweedehandswagen van minder dan 2 jaar. Dat aandeel zal tijdens de eerstvolgende jaren
logischerwijze nog moeten toenemen, dankzij een steeds ruimer aanbod van hybride en elektrische
voertuigen, categorie A-, B- of C-auto’s en wagens die rijden op aardgas.
Merk eveneens op dat het sinds drie jaar met dit "Ecokrediet", ook mogelijk is de aankoop te
financieren van een elektrische motor of een fiets (al dan niet met elektrische trapondersteuning).
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