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Corona Direct Verzekeringen versterkt zijn pay-as-you-use-
aanbod met Pechverhelping zonder abonnement  

 

Machelen, 25 mei 2020 – De mobiliteit van de Belgen ondergaat ingrijpende 
veranderingen. Door de maandenlange lockdown ontwikkelden we nieuwe gewoonten. 
Denk aan telewerken, minder verplaatsingen en een voorkeur voor duurzame 
vervoermiddelen. Ook tijdens de geleidelijke heropstart lijken die gewoonten aan te 
houden. Daarom lanceert Corona Direct Verzekeringen nu Pechverhelping zonder 
abonnement. Een formule waarvan automobilisten de vruchten plukken. Ze sparen 
namelijk een jaarabonnement uit, terwijl autopech gemiddeld maar eens in de vijf jaar 
voorkomt.  
 
Corona Direct Verzekeringen schat dat het aantal autoverplaatsingen met 30 procent afnam 

tijdens de lockdown. De verzekeraar verwacht dan ook een terugbetaling van 4,1 miljoen euro 

aan zijn klanten met een kilometerverzekering. Die formule heeft de klanten een flinke 

besparing opgeleverd. De verzekeraar gaat op hetzelfde elan verder met extra pay-as-you-

use-diensten afgestemd op de behoeften van de klanten. Pechverhelping zonder abonnement 

is een oplossing op maat van autobestuurders. Ze maken gebruik van de formule wanneer ze 

die echt nodig hebben. En dat tegen een voordelig tarief én met snelle interventies dankzij 

een nationaal netwerk van 350 pechverhelpers.  

 

De klant kiest op zijn smartphone de reden voor pechverhelping en kent meteen het bedrag 

van de tussenkomst en de tijdspanne waarin de pechverhelper ter plekke is. Op basis van 

geolocatie wordt een beschikbare pechverhelper toegewezen. De bestuurder traceert deze 

van contact tot aankomst. Pechverhelping zonder abonnement is er voor álle automobilisten, 

of ze nu klant zijn of niet. De doelstelling: de wagen zo snel en veilig mogelijk weer op weg 

helpen. Deze pay-as-you-use-dienst ligt de verzekeraar na aan het hart. Logisch, met de 

kilometerverzekering als paradepaardje. Het motto is dan ook: betaal alleen voor je gebruik.  

 

Dienstverlening op maat 

Corona Direct Verzekeringen breidt zo zijn diensten uit, maximaal toegespitst op nieuwe 

gewoonten. En dat naar het voorbeeld van de kilometerverzekering.  

“Ook deze service past perfect bij ons principe om enkel te betalen voor wat je nodig hebt. We 

willen diensten aanbieden die mee evolueren met onze mobiliteitsbehoeften”, benadrukt CEO 

Els Blaton. 



 

Over Corona Direct Verzekeringen 

In 1974 werd Corona Direct Verzekeringen de eerste directe verzekeraar in België en die 
jarenlange ervaring leidt ook vandaag nog tot de beste service. Doordat alles via één centraal 
kantoor verloopt, gaat verzekeren niet alleen veel sneller en eenvoudiger, maar liggen de 
kosten ook lager en dat vertaalt zich automatisch in goedkopere verzekeringspremies. Met de 
autoverzekering per kilometer realiseerde Corona Direct Verzekeringen een Belgische 
primeur en die polis groeide uit tot hét stokpaardje. Daarnaast biedt Corona Direct 
Verzekeringen alle basisverzekeringen en een interessante hondenverzekering. Als filiaal van 
Belfius Insurance is Corona Direct Verzekeringen een uiterst betrouwbare partner. 

 

 

Noot voor de redactie  

Meer info over Pechverhelping:  

https://www.coronadirect.be/nl/pechverhelping-zonder-abonnement 

 

 

Perscontacten: 

 

Karel Byloos 

Corona Direct Verzekeringen 

karel.byloos@coronadirect.be 

+32 0497 400 096 

www.coronadirect.be 

 

Ulrike Pommée 

Belfius Bank en Verzekeringen 

+32 495 18 35 17 

www.belfius.be 
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