Brussel, 9 januari 2019

Voorwaarden Autosalon 2019
2 maanden gratis app-normale autoverzekering
JKP van 0,80% op leningen voor de aankoop van een nieuwe wagen, een
tweedehandswagen van minder dan 3 jaar of een fiets

Het 97ste Autosalon opent binnen enkele dagen de deuren. Om zijn klanten de kans te bieden
mobiel te zijn tegen een betaalbare prijs, past Belfius vanaf 11 januari tot en met 28 februari
een tarief van 0,80% toe op alle leningen voor nieuwe wagens en voor tweedehandswagens
van minder dan 3 jaar, alsook voor fietsen. Bovendien biedt Belfius zijn klanten voor elke
nieuwe Belfius Car-polis die wordt afgesloten van 1 januari t.e.m. 31 maart 2019 een korting die
overeenkomt met twee maanden gratis autoverzekering.
Van 19 tot 27 januari 2019 krijgt het Autosalon naar jaarlijkse gewoonte vele bezoekers over de vloer
die komen kijken naar de nieuwigheden – met diverse wereld- of Europese primeurs – en om HET
ideale voertuig te vinden tegen de best mogelijke voorwaarden. Om hen te helpen hun plannen te
verwezenlijken, heeft Belfius besloten de tarieven van zijn autoleningen te verlagen en van 11 januari
t.e.m. 28 februari 2019 een bijzonder interessant tarief van 0,80% toe te passen op alle nieuwe
wagens en tweedehandswagens van minder dan 3 jaar, ongeacht de looptijd of het geleende bedrag.
Voorbeeld
Voor een financiering van 15.000 EUR op 48 maanden: JKP van 0,80%, maandelijkse aflossing:
317,61 euro, totaal terug te betalen bedrag: 15.245,28 euro
Wie zich een fiets wil aanschaffen, al dan niet met elektrische trapondersteuning, wordt natuurlijk niet
vergeten. Zo wordt de geldende rentevoet voor "fietsleningen" eveneens verlaagd tot diezelfde 0,80%
tot en met 28 februari 2019.

Auto Eco Plus-krediet: een JKP van 0,80% aangevuld met een pakket voordelen ter
bevordering van de aankoop van een elektrische wagen of een wagen op CNG of waterstof
Omdat de mobiliteit van de toekomst sowieso groener zal moeten zijn, biedt Belfius sinds vorig jaar
een specifiek krediet aan om zijn klanten optimaal te begeleiden als zij nu al willen overstappen naar
een elektrische wagen (ook een plug-in hybride) of naar een wagen op aardgas of waterstof.
Naast het JKP van 0,80% dat van toepassing is in het kader van het Autosalon, is het met deze
nieuwe lening met name mogelijk tot 120% van de aankoopprijs te lenen, om de eventuele extra
kosten te dekken, zoals de installatie van een elektrische laadpaal of zonnepanelen, waarvoor Belfiusklanten een voordelig tarief kunnen genieten dat werd bedongen bij bepaalde leveranciers.
Van simulaties en aanvragen via Belfius Mobile … tot de ondertekening op het scherm van uw
smartphone
Bij Belfius kan elke autolening online worden aangevraagd, rechtstreeks vanop een smartphone of
een tablet, via de Belfius Mobile-app, zodat de klant niet alleen zijn leningsbedrag kan berekenen,
maar ook vervolgens de documenten kan ondertekenen op het scherm van zijn smartphone of zijn
tablet met de vinger of met een styluspen. Kortom, een 100% digitale en paperless verwerking, van de
simulatieaanvraag tot de officiële ondertekening van de overeenkomst.
In 2018 werden zeven op de tien digitale aanvragen voor een autolening ingevoerd via de Belfius
Mobile app.
Een aanbod van twee maanden gratis app-normale autoverzekering
Ter gelegenheid van het Autosalon biedt Belfius eveneens een korting aan die overeenstemt met twee
maanden gratis verzekering op de eerste totale jaarpremie, ongeacht de waarborgen, voor elke
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nieuwe verzekeringspolis van Belfius Car die werd afgesloten van 1 januari t.e.m. 31 maart 2019 .
De app-normale autoverzekering van Belfius is beschikbaar sinds 8 oktober, zowel voor nieuwe
wagens als voor tweedehandswagens. Zij biedt de mogelijkheid om een gepersonaliseerde offerte
tegen een voordelig tarief te krijgen in minder dan 2 minuten, waarna meteen de overeenkomst kan
worden ondertekend op het scherm van de smartphone. Mocht u dan toch een ongeval hebben, dan
is het eveneens mogelijk om dat rechtstreeks aan te geven via Belfius Mobile. Zo kan het schadegeval
onmiddellijk worden behandeld en zal de herstelling ook sneller kunnen plaatsvinden. Dat alles
uiteraard met de hulp van een medewerker of een medewerkster van Belfius via het kanaal dat de
klant verkiest (kantoor, beveiligde mail, telefoon, chat of videochat) mocht de klant een vraag of enig
probleem hebben.
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Actie onder voorwaarden, onder voorbehoud van de aanvaarding van het dossier.

