Brussel, 19 juni 2020

PERSBERICHT
CoviCare: gratis uitbreidingen van nieuwe en bestaande
verzekeringscontracten voor een onbezorgde zomer
Fietsbijstand, ongevallenverzekering en uitbreiding van de
woningverzekering volledig gratis.
Ons leven is de laatste maanden behoorlijk door elkaar geschud. Onze thuis is meer
dan ooit onze veilige, vertrouwde stek geworden. Ontspannen doen we bij voorkeur
buiten, thuiswerken is standaard geworden, lokaal de nieuwe norm. Die nieuwe manier
van leven verdient ook een juiste manier van beschermen. Daarom lanceert DVV
CoviCare: een gratis fietsbijstand, ongevallenverzekering en uitbreiding van de
woningverzekering gekoppeld aan een bestaande of nieuwe verzekering om alsnog te
genieten van een veilige, onbezorgde zomer.

Snelle hulp bij fietspech
Tijdens een zonnige fietstocht met het ganse gezin, de jongste die al na een klein half uur
een platte band rijdt. Met overvolle boodschappentassen op de parking van de supermarkt je
sleuteltje van het fietsslot verloren zijn. Een ongeval op kilometers van je huis net als de
duisternis invalt. Het zijn van die momenten dat fietsbijstand een geschenk uit de hemel is.
Bij DVV is bij de autoverzekering een gratis fietsbijstand inbegrepen tot eind september.
Deze ‘fietsbijstand’ dekt ook bromfietsen, scooters en e-bikes tot 125 cc en geldt
bovendien voor het hele gezin in België in geval van pech, mechanische problemen
(lekke band, ketting enz.), ongeval, vandalisme of diefstal van de fiets, verlies of diefstal
van sleutels tot zelfs problemen met de verlichting van de fiets.

Alle verkeersongevallen verzekerd
Het is een beeld dat we de laatste tijd wel vaker zien: overvolle fietspaden waar fietsers,
skaters en wandelaars zich naast en door elkaar verplaatsen aan verschillende snelheden.
Een ongeval is dan snel gebeurd.
Bij de autoverzekering van DVV krijgt men tot eind september daarom gratis de
verzekering Lichamelijke Ongevallen in het Verkeer. Deze gratis dekking geldt voor het

hele gezin voor de medische kosten en schadeloosstelling bij arbeidsongeschiktheid,
invaliditeit of overlijden na een verkeersongeval als bestuurder van een voertuig, een
motor, een bromfiets, een fiets of een aanrijding als voetganger.

Cocoon
Na veel gezwoeg is de tuin dan eindelijk helemaal klaar voor het langverwachte familiefeest
als ‘s nachts de barbecue in een onweer sneuvelt. Bij de woningverzekering Cocoon hoort
tot eind september een gratis uitbreiding voor de tuin. Schade aan tuinmeubelen,
tuinaccessoires, tuingereedschap, speeltoestellen en barbecues in de tuin zijn dan tot 5 000
euro verzekerd. Ook diefstal is gedekt.

Verzekering arbeidsongevallen
Omdat de meesten onder ons ook de komende maanden nog veelal van thuis werken
wordt de arbeidsongevallenverzekering, speciaal voor onze business klanten, tot eind
september uitgebreid naar alle werkplekken, dus ook thuis en onderweg. Ook het traject
om de kinderen van en naar school te brengen is op die manier gedekt.
Dirk Vanderschrick, CEO Belfius Insurance: Met de zomer in aantocht en de lockdown in
het achterhoofd, zijn we ons er ten volle van bewust dat de mensen nu toe zijn aan een zo
zorgeloos mogelijke vorm van genieten. Met CoviCare, een gratis uitbreiding van onze
verzekeringen, willen we onze 350.000 gezinnen alsook onze business klanten daar graag
in tegemoet komen. Zowel op het vlak van veiligheid alsook financieel denken we dat deze
uitbreidingen een waardevolle aanvulling zijn en voldoen aan bestaande behoeften in deze
bijzondere tijden. Maar we hopen vooral dat we hiermee bijdragen aan een betere
gemoedsrust voor onze klanten tijdens deze laatste periode van volgehouden inspanning nu
de lockdown ten einde loopt en we hen op die manier uitzicht kunnen geven op een zo
zorgeloos mogelijke zomer.

Alle bovenstaande uitbreidingen gelden van 1 juli tot en met 30 september 2020 voor
nieuwe én bestaande contracten. Klanten die de desbetreffende verzekeringen
onderschreven hebben hoeven hiervoor geen bijkomende actie te ondernemen. Meer info bij
een DVV-consulent of op www.DVV.be
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