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AG Insurance beloont bestuurders die investeren in
rijhulpsystemen
Rijhulpsystemen zijn in wagens ingebouwde technieken die een veilig
rijgedrag ondersteunen. Ze worden steeds efficiënter en hebben een bewezen
impact op het aantal en de ernst van verkeersongevallen. Steeds meer
constructeurs bieden ze dan ook standaard of als optie aan, niet alleen in de
duurdere segmenten maar ook in de basismodellen. AG Insurance
ondersteunt deze trend door klanten die dergelijke systemen aanschaffen, een
korting op hun verzekeringspremie toe te kennen. Hierdoor wordt de
eventuele meerkost doorgaans in 4 à 5 jaar terugverdiend.
Sinds de introductie van ABS en Airbag eind jaren ’70, worden rijhulpsystemen steeds
sneller ontwikkeld en gestandaardiseerd, mede doordat overheden de plaatsing
aanmoedigen. Denk maar aan het Electronic Stability Program (ESP), dat door Europese
regelgeving sinds november 2014 verplicht moet worden geïnstalleerd in alle nieuwe
voertuigen. Of het eCall systeem dat, na een ernstig ongeval, automatisch de hulpdiensten
waarschuwt en vanaf 2018 verplicht wordt in alle voertuigen.
Een waaier aan technieken
Heel wat andere technieken hebben de voorbije jaren het levenslicht gezien en worden
door de constructeurs steeds vaker aangeboden1:
 Adaptive Cruise Control (ACC) dat de snelheid van het voertuig automatisch
aanpast aan deze van de voorligger om een veilige afstand te behouden;
 Automatic Emergency Braking (AEB), noodremsystemen die het voertuig
automatisch afremmen of doen stoppen bij een dreigende kop-staart aanrijding;
 Lane Departure Warning (LDW), dat de bestuurder waarschuwt als hij onbedoeld
van rijstrook verandert zonder richting aan te geven en Lane Keeping Support
(LKS), dat de bestuurder helpt om in dergelijke gevallen zijn koers te corrigeren;
 Blind Spot Detection (dodehoeksignalisatie) dat de bestuurder waarschuwt als
een voertuig zich in een positie bevindt die niet via de spiegels gezien kan
worden;
 Attention Assist dat detecteert wanneer de bestuurder tekens van vermoeidheid
vertoont en hem waarschuwt om een pauze te nemen.
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Impact op aantal en ernst van de ongevallen
Het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) is ervan overtuigd dat deze
technieken een belangrijke bijdrage kunnen leveren in het vermijden of verminderen van
het aantal gekwetste of dodelijke slachtoffers van een verkeersongeval. Een Europese
studie2 becijferde de impact van deze technieken op het aantal ongevallen met ernstige
lichamelijke letsels als volgt:
Techniek
eCall
Adaptive Cruise Control
AEB noodremsystemen
Lane Support
Dodehoeksignalisatie
Attention Assist

Impact op aantal letselongevallen
-11%
-11%
-11%
-6%
-4%
-3%

Veilig rijgedrag promoten
Als verzekeraar is AG Insurance natuurlijk rechtstreeks gebaat bij systemen die het aantal
en de kostprijs van verkeersongevallen doen dalen. “Maar ook vanuit onze
maatschappelijke functie en onze positie als eerste verzekeraar van het land, vinden we
het belangrijk om preventie te stimuleren”, stelt Marketing Director Non-life Bertrand
Roosen. “Daarom willen we onze klanten aanmoedigen om deze systemen in hun wagen
te installeren.”
Bestuurders die minstens 2 van de 6 hogervermelde systemen in hun nieuwe wagen
installeren, zullen een korting van 10% op de verzekeringspremie genieten.
“Wie zowel een B.A. Auto als een Omniumverzekering afsluit, kan op die manier in 4 à 5
jaar tijd zijn investering terugverdienen. En tegelijkertijd zichzelf en zijn gezin
beschermen, want daar draait het uiteindelijk om’, beklemtoont Bertrand Roosen.
Koen Verdoodt, manager Product Development Motor, ziet in deze aanpak een
drievoudige win-situatie:
- Voor de klanten die geruster en veiliger rijden;
- Voor AG Insurance, dat de schadelast kan drukken en zijn maatschappelijke rol
als verantwoordelijk verzekeraar vervult;
- Voor de samenleving in zijn geheel die wint aan verkeersveiligheid en de enorme
maatschappelijke kost, verbonden aan verkeersongevallen, gevoelig kan drukken.
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Over AG Insurance
Met een globaal marktaandeel van 21,6 % eind 2014 (27,7 % in levensverzekeringen en 16,5 % in
verzekeringen Niet-Leven) is AG Insurance marktleider op de Belgische verzekeringsmarkt.
AG Insurance verdeelt zijn producten via verschillende kanalen, zodat elke klant op de hem
passende manier bediend wordt: via onafhankelijke verzekeringsmakelaars en Fintro-agenten, via
de kantoren van BNP Paribas Fortis en bpost bank en via groepsverzekeringen voor grote
ondernemingen. AG Insurance telt meer dan 4.400 gespecialiseerde medewerkers.
Voor meer info, raadpleeg www.aginsurance.be.
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