Brussel, 7 januari 2021

Milieuvriendelijk rijden nog meer binnen handbereik dankzij Belfius:
Auto Eco Plus-lening: een JKP van 0,69% op leningen voor de
aankoop van milieuvriendelijke vervoermiddelen
App-normale autoverzekering:
Minder CO2 + Minder km = Meer korting
+ 2 maanden gratis voor elke nieuwe polis tot 31 maart 2021

De voorbije maanden hebben we onze gewoonten grondig gewijzigd: meer telewerk en dus
minder files en minder afgelegde kilometers, meer verplaatsingen met de fiets of te voet ... en
heel wat Belgen willen ook in 2021 minder CO2 uitstoten. Zo veel mogelijk Belgen helpen om
'milieuvriendelijk te rijden' is eveneens een van de goede voornemens van Belfius voor dit jaar.
Daarom heeft Belfius besloten om van 7 januari tot en met 31 maart een bodemrentevoet van
0,69%1 toe te passen op zijn kredieten voor de aankoop van een elektrische wagen, een plug-in
hybride wagen, een wagen op aardgas of waterstof of een fiets (al dan niet met elektrische
trapondersteuning). Bovendien biedt Belfius zijn klanten voor elke nieuwe Belfius Car-polis die
wordt afgesloten in de periode van 1 januari t.e.m. 31 maart 2021 twee maanden gratis
autoverzekering op de eerste totale jaarpremie.
Omdat de mobiliteit van de toekomst groener moet zijn, biedt Belfius een specifiek krediet aan voor wie
wil overstappen naar een elektrische wagen (ook een plug-in hybride) of naar een wagen op aardgas
of waterstof. Om zoveel mogelijk klanten te helpen een milieuvriendelijke wagen te kopen, heeft Belfius
besloten de tarieven van zijn autoleningen te verlagen en van 7 januari t.e.m. 31 maart 2021 een
bijzonder interessant tarief van 0,69% toe te passen op elektrische wagens, plug-in hybride wagens en
wagens op aardgas of waterstof, ongeacht de looptijd of het geleend bedrag.
Autolening Eco: 0,85% (WLTP-waarde: CO2-uitstoot ≤ 135g/km of NEDC 1.0-waarde: CO2-uitstoot ≤ 108
g/km), hybride voertuigen (excl plug-in), voertuigen met een lpg-installatie
Autolening: 0,95% (andere voertuigen)
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Voorbeeld
Voor een financiering van 15 000 EUR op 48 maanden: JKP van 0,69%, maandelijkse aflossing: 316,91
euro, totaal terug te betalen bedrag: 15 211,68 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 0,69%
tot en met 31 maart 2021. En met de nieuwe Belfius-fietsverzekering die hem of haar tegen pech
beschermt (diefstal, materiële schade, bijstand) zit hij of zij voortaan altijd relaxed in het zadel.

Goed om te weten: naast het voordelige JKP van 0,69% dat tot en met 31 maart van toepassing is, is
het met de Auto Eco Plus-lening o.m. 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
Belfius-klanten 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
aansluitend 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 2020 werden acht op de tien digitale aanvragen voor een autolening ingevoerd via de Belfius Mobile
app.

De app-normale autoverzekering: minder CO2 + minder km = meer korting
Heel wat Belgen hebben zich aanzienlijk minder verplaatst en/of hebben besloten te investeren in een
elektrische fiets of een milieuvriendelijkere wagen. Als beloning omdat ze zodoende bijdragen tot
schonere lucht, kunnen ze met de app-normale autoverzekering BCar een korting genieten die kan
oplopen tot 20% op hun premie als de verzekerde minder dan 17 500 km aflegt en/of als hij of zij kiest
voor een voertuig dat minder dan 135 gr CO2 uitstoot per km. Bovendien biedt Belfius twee maanden
gratis verzekering op de eerste totale jaarpremie, ongeacht de waarborgen, voor elke nieuwe
verzekeringspolis van BCar die wordt afgesloten van 1 januari t.e.m. 31 maart 2021 2. Indien de klant
een nieuwe polis BCar met Omnium (Mini of Full) én een nieuwe polis app-normale assistance
verzekering met het optionele luik voertuigbijstand afsluit, krijgt hij of zij – tot eind maart 2021 – het
eerste jaar personen- en fietsbijstand (basiswaarborg app-normale assistance verzekering) volledig
gratis.
De app-normale autoverzekering van Belfius is beschikbaar 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 de klant dan toch een ongeval hebben, dan is het eveneens
mogelijk om dat rechtstreeks aan te geven en op te volgen via Belfius Mobile. Zo kan het schadegeval
onmiddellijk worden behandeld en zal de herstelling ook sneller kunnen plaatsvinden. Indien de klant
een vraag of enig probleem heeft, dan kan hij of zij uiteraard altijd een beroep doen op een medewerker
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onder voorbehoud van de aanvaarding van het dossier.

of een medewerkster van Belfius via het kanaal dat hij of zij verkiest (kantoor, beveiligde mail, telefoon,
chat).
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