Brussel, 5 januari 2018

Autosalon 2018
Bijzonder scherpe tarieven voor autoleningen: 0,85 %
2 maanden gratis autoverzekering
Nieuw vanaf 10 januari: voordelige lening voor de aankoop van een
elektrische wagen/plug-in hybride, CNG-wagen of wagen op waterstof

Binnen enkele dagen opent het 96ste Autosalon zijn deuren. Om mobiliteit voor zijn klanten
toegankelijk en betaalbaar te maken, verlaagt Belfius vanaf 10 januari het tarief voor zijn
leningen voor alle nieuwe auto’s, tweedehandsewagens van minder dan 3 jaar én fietsen tot
een historisch record van 0,85%. Ook voor de aanschaf van nieuwe milieuvriendelijke wagens
(o.a. elektrische wagens, plug-in hybrides, CNG-wagens en auto’s op waterstof) biedt Belfius
speciale voorwaarden.

Van 12 tot 21 januari 2018 zal het publiek als vanouds weer massaal naar het Autosalon afzakken.
Ook dit jaar zijn er weer talrijke primeurs en een alsmaar ruimer aanbod aan elektrische wagens, plugin hybrides en andere milieuvriendelijke voertuigen te bewonderen. Om die nieuwe technologieën te
ondersteunen, lanceert Belfius naar aanleiding van het 96ste Autosalon een nieuwe lening op
afbetaling (LOA) voor de financiering van elektrische wagens, plug-in hybrides, CNG-wagens en
wagens op waterstof tegen bijzonder goede voorwaarden. Zodoende biedt die nieuwe lening bovenop
het bijzonder lage JKP van 0,85 % in het kader van het Autosalon onder meer de mogelijkheid om tot
120 % van de aankoopprijs te lenen, om zo bepaalde extra kosten te dekken, zoals de installatie van
een elektrische laadpaal. Om zijn klanten optimaal te begeleiden bij hun overstap naar een elektrische
wagen, heeft Belfius voor hen voordelige voorwaarden bedongen bij Eneco als zij bij hen thuis een
laadpaal willen installeren, en bij Izen en Energreen als zij overwegen om zonnepanelen te installeren
ter compensatie van hun hoger elektriciteitsverbruik als gevolg van de aanschaf van dat nieuwe
voertuig.
Fietslening en fietsbijstand
Wie van plan is zich een (elektrische) fiets aan te schaffen, wordt uiteraard evenmin vergeten. De
aankoop van een dergelijke fiets kan immers al sinds drie jaar worden gefinancierd dankzij de
"fietslening" tegen dezelfde voorwaarden als het "Ecokrediet" (JKP: 0,85 % vanaf 10 januari 2018).
Tegelijkertijd werd de dekking van de Belfius Assistance-verzekering eveneens uitgebreid met een
fietsbijstandsverzekering voor heel Europa. Belfius Assistance verleent voor slechts 7,50 EUR per
maand voor één jaar bijstand aan personen + 1 voertuig (zonder vervangwagen), zowel in België als
in het buitenland. Tussen 22/01/2018 en 19/02/2018 wordt voor online-onderschrijvingen een korting
van 15 % toegekend op de eerste jaarpremie van de Bijstandsverzekering.

Twee maanden gratis autoverzekering
Belfius biedt zijn klanten voor elke nieuwe Belfius Car-verzekeringspolis die wordt afgesloten tussen
22 januari en 22 april 2018 een korting in de vorm van twee maanden gratis verzekering op de eerste
totale jaarpremie van elke nieuwe polis, ongeacht welke waarborgen werden afgesloten. Er worden
eveneens twee maanden gratis verzekering aangeboden op de eerste jaarpremie van de Mini
Omnium- of Full Omnium-verzekering voor elke bestaande polis Belfius Car bij vervanging van het
voertuig (actie onder voorwaarden, onder voorbehoud van aanvaarding van het dossier).
Van simulaties en aanvragen via Belfius Mobile… tot de ondertekening op het scherm van uw
smartphone
Bij Belfius kan elke aanvraag voor een autolening online gebeuren, rechtstreeks vanop een
smartphone of tablet, via de Belfius Mobile-app of Belfius Direct Net, zodat de klant niet alleen zijn
leningsbedrag kan berekenen, maar ook de daarmee verband houdende documenten kan
ondertekenen op het scherm van zijn smartphone, zowel met de vinger als met een styluspen. Dat wil
zeggen voor het eerst een 100 % digitale en paperless-verwerking, van de simulatie-aanvraag tot de
officiële ondertekening van de overeenkomst. Een klein maar ongetwijfeld heel praktisch pluspunt
voor kandidaat-kopers als zij aan het rondkijken zijn op het Autosalon of bij hun concessiehouder.
In 2017 werd één online-aanvraag op vijf voor een autolening ingevoerd via de app Belfius Mobile.
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