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Autobestuurders met verzekering per km  
draaien niet op voor Covid-19  

 

Corona Direct Verzekeringen verwacht 4 miljoen terug te betalen 
 
 
Machelen, 14 april 2020 - Corona Direct Verzekeringen maakt een tussenbalans op van 
wat Covid-19 teweegbrengt. De autoverzekeraar per kilometer houdt vast aan zijn 
basisprincipe en gaat, nu er veel wagens nauwelijks nog uit de garage komen, zijn 
klanten straks een deel van hun premie terugbetalen. Hoeveel? Dat is afhankelijk van 
het aantal kilometers dat de wagen minder reed dan voorzien. In totaal verwacht 
Corona Direct minstens 4,1 miljoen uit te keren.  
 
Hoewel het moeilijk te voorspellen is wanneer het gewone dagelijkse leven weer op gang kan 
komen, houdt Corona Direct Verzekeringen er rekening mee dat autobestuurders dit jaar tot 
30 procent minder kilometers afleggen met hun wagen. Dat heeft een positieve impact voor 
de bestuurders met een kilometerverzekering bij Corona Direct. Zij betalen zoals bekend enkel 
een verzekering voor de afstanden die ze met hun wagen afleggen. Minder kilometers 
betekent dus een lagere premie en daar kunnen heel wat klanten de voordelen van plukken. 
Corona Direct verwacht in totaal 4,1 miljoen euro aan voorschotten op verzekeringspremies 
uit te betalen als gevolg van de coronacrisis. 
 
Minder risico, lagere premie 
Dat het verkeer quasi stilligt en het fileprobleem (tijdelijk) van de baan is, zijn enkele van de 
nevenverschijnselen van de Covid-19-crisis. Doordat er veel minder wagens in het verkeer 
zijn, ligt ook het risico op schadegevallen aanzienlijk lager en dus bewijst de 
kilometerverzekering van Corona Direct Verzekeringen heel correct voor de klant te zijn. 
Minder kilometers, betekent minder risico en dus hoort ook de premie lager te liggen. Voor 
Corona Direct Verzekeringen is het ene een logisch gevolg van het andere.  
 
Correcte verdeelsleutel 
De 4,1 miljoen euro die Corona Direct verwacht terug te betalen, is een voorlopige schatting 
en kan afhankelijk van de impact van de crisis nog variëren. De verdeling daarvan wordt geval 
per geval berekend, gebaseerd op basis van de afgelegde kilometers van elke wagen. Wie al 
weken niet meer de baan op moest, zal een grotere som terugtrekken dan verzekerden die 
wel nog geregeld met hun auto op pad gingen en dus meer kilometers aan hun teller 
toevoegden. Een correcte verdeelsleutel. 
 
“We vinden het niet meer dan correct dat onze klanten betalen voor een verzekering op basis 
van hoeveel ze hun wagen gebruiken”, legt kersvers CEO Els Blaton uit. “Naast flexibiliteit en 
de 24/7 service tonen deze terugbetalingen de relevantie van onze autoverzekering aan, ook 
in crisistijden.”   
  



 
 
 
 
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. 
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