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AUTOSALON 2013
Waarde medewerker,
Van 11 tot 20 januari 2013 wordt de Brusselse Heizel opnieuw omgetoverd tot de grootste autoshowroom
van ons land. Personenauto’s waaronder elektrische en hybride voertuigen, motorfietsen en lichte bedrijfsvoertuigen worden in de schijnwerpers geplaatst. Naar aanleiding van deze tentoonstelling, lanceert Optimco haar “Actie autosalon 2013”. Deze actie loopt van 11 januari tot 30 april 2013.
Indien uw verzekerde de omniumwaarborg met “0 % vrijstelling identiteit-versie” onderschrijft,
dan wordt de formule waardevastheid gedurende 24 maanden GRATIS aangeboden.
Dit betekent dat er gedurende de eerste 24 maanden sinds datum eerste inverkeersstelling, geen afschrijving
wordt toegepast voor het berekenen van de vergoeding in aangenomen waarde bij een gebeurlijk totaal verlies. Na het beëindigen van de 24 maanden, wordt het afschrijvingspercentage van 1 % per begonnen maand
gerekend vanaf de 25ste maand sinds datum eerste inverkeersstelling in plaats van na het verloop van 6 volle
maanden.
Voorwaarden voor de onderschrijving van deze formule:
- het optimco-tarief 30 – 42 – 54 maanden of seniorentarief is van toepassing
- de formule aangenomen waarde met “0 % vrijstelling identiteit-versie “ wordt onderschreven
- de personenwagen of lichte vrachtwagen mag niet ouder zijn dan vier jaar bij ingang van de polis en mag
niet meer dan 15 dagen in het bezit zijn van verzekeringsnemer zonder in omnium verzekerd te zijn. Is de
wagen reeds in het verkeer gebracht vóór de onderschrijving van de polis zonder verzekerd te zijn in omnium, dan dient de” ereverklaring staat van voertuig” te worden overgemaakt.
Echte sportwagens kunnen niet genieten van deze actie.
Uiteraard dient het voertuig ook bij Optimco in BA verzekerd te zijn of overgeplaatst te worden tegen de
eerst mogelijke opzegdatum bij de vorige verzekeraar.
Voor de gemakkelijkheid wordt er aan herinnerd dat de “0 % vrijstelling identiteit versie” inhoudt dat de
verzekerde geniet van 0 euro vrijstelling, indien het verzekerde voertuig betrokken geraakt in een aanrijding met een geïdentificeerde voetganger, fietser of voertuig, niet behorend tot de gezinsleden van de verzekeringsnemer. Voor de andere schadegevallen verzekerd in stoffelijke schade, bedraagt de vrijstelling amper
€ 300.
Bovendien blijven wij de formule “0 % vrijstelling absoluut -versie “ aanbieden aan zeer concurrentiële tarieven. In deze formule bedraagt de vrijstelling 0 euro voor ALLE schadegevallen vallend onder
de waarborg stoffelijke schade.
Vergeet ook niet dat, indien de voorwaarden voor de Melior-korting vervuld zijn, u een korting tot
25 % kan toekennen op de omniumpremie en tot 10 % op de premie BA.
De voordelen van deze autosalonactie zijn volledig cumuleerbaar met de Melior-korting, de BM00actie en de verhoogde commissie in BA auto.
Wenst u bijkomende inlichtingen of heeft u vragen omtrent de premieberekening van elektrische of hybride
voertuigen, dan kan u steeds terecht bij uw productie-inspecteur.
Met beleefde groeten,
NV Optimco
G.Decoster, CEO en voorzitter directiecomité
Voetnoot: indien de bestuurder jonger is dan 24 jaar, dan wordt de omniumvrijstelling in stoffelijke schade steeds verhoogd met € 125.
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