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Nederlandse chauffeurs met 10 of meer schadevrije jaren krijgen vanaf april 90%
korting op hun autoverzekering bij Baloise Insurance!
Uit een eigen interne studie, op haar portefeuille, naar het aantal schadevrije jaren blijkt dat 40%
van die Nederlandse chauffeurs 10 of meer schadevrije jaren heeft. Baloise Insurance was positief
verrast te constateren dat zoveel bestuurders 10 schadevrije jaren of meer hebben opgebouwd. Om
bestuurders die aantoonbaar veilig rijden nog beter te belonen en veilig rijgedrag verder te
stimuleren, geeft Baloise Insurance daarom, als eerste verzekeraar in Nederland, vanaf april een
korting van 90% op de verzekeringspremie vanaf 10 schadevrije jaren.
In Nederland worden de opgebouwde schadevrije jaren nauwkeurig bijgehouden in een centraal
datacentrum, Roy-data. Wie dan 10 of meer schadevrije jaren in dit systeem heeft opgebouwd, krijgt vanaf
april bij Baloise Insurance maar liefst 90% korting. Baloise is daarmee de eerste verzekeraar die zo ver
gaat, want meestal loopt de korting op tot 75% of 80%.
Naast de korting van 90% zullen in de nieuwe autoverzekering ook de inzittenden standaard extra verzekerd
zijn voor € 100.000,00 (max. 5 x € 100.000,00) en zal er standaard rechtshulp zijn bij het verhalen van
blikschade en letselschade.
“We vinden het hoog tijd om veilige chauffeurs te belonen. Wie kan zeggen dat hij of zij al jaren zonder
schade door eigen schuld rijdt, mag daar van zijn verzekeraar iets extra’s voor terugkrijgen. Dat lijkt ons
normaal en we zien het ook als een extra motivatie om veilig te blijven rijden.”, zegt Arend-Jan Koorn,
Algemeen Manager van Baloise Insurance Nederland.
Baloise Insurance te Beesd in Nederland is een vestiging van Baloise Belgium NV die deel uitmaakt van de Baloise
Groep. Baloise Group is meer dan alleen een traditionele verzekeringsmaatschappij. De veranderende veiligheids-,
en servicebehoeften van de samenleving in het digitale tijdperk vormen de kern van haar bedrijfsactiviteiten. De
circa 7.300 medewerkers van Baloise richten zich daarom op de wensen van hun klanten. De best mogelijke
klantenservice, gecombineerd met innovatieve producten en diensten, maakt van Baloise de eerste keuze voor mensen
die zich “Simply Safe” willen voelen. Baloise Group, gelegen in het hart van Europa, met haar hoofdkantoor in
Basel, is een leverancier van oplossingen op het gebied van preventie, pensioen, bijstand en verzekeringen. De
aandelen van Baloise Holding Ltd zijn genoteerd in het hoofdsegment van de SIX Swiss Exchange.
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