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AG Insurance lanceert OmniNatuur,
een nieuwe autoverzekering tegen natuurgeweld
Natuurfenomenen als onweders, hagelbuien en overstromingen komen de
laatste jaren steeds vaker voor. Naast de schade aan woningen, is ook de
schade aan wagens hierdoor sterk toegenomen. Toch heeft zowat de helft van
alle eigenaars hiervoor geen verzekering afgesloten. Voor die doelgroep
ontwikkelde AG Insurance de waarborg OmniNatuur, een zeer eenvoudige en
toegankelijke verzekering specifiek voor schade door natuurgeweld.
Iedereen herinnert zich nog de zware hagelbuien van Pinksteren 2014 en de hallucinante
Tv-beelden van de voetbalwedstrijd België - Tunesië. Meer dan 70.000 wagenbezitters
dienden toen een schadeclaim in bij hun verzekeraar. Maar wellicht liep het reële aantal
beschadigde wagens veel hoger op, want heel wat voertuigen zijn niet tegen hagelschade
verzekerd.
In stijgende lijn
Dat onweders met hagelbuien en overvloedige neerslag een stijgende trend vertonen en
intenser worden, bevestigt Luc Debontridder, Senior klimatoloog bij het KMI. “Het
aantal onweersdagen per jaar zit sinds enkele decennia duidelijk in een stijgende lijn. Dat
leidt tot een grotere concentratie van neerslag en wateroverlast op bepaalde ogenblikken
en plaatsen”. Bij minstens 1 onweer op 3 valt er ook hagel, weet Debontridder. “Per jaar
tellen we gemiddeld zelfs 5 à 6 hagelbuien met stenen van minstens 2 cm diameter.”
“Vanaf die diameter loop je risico op beschadiging van het koetswerk van je wagen”,
voegt Bertrand Roosen, Marketingdirecteur Niet-leven, toe. “De gemiddelde kost van
zo’n schadedossier met hagel loopt al snel op tot meer dan 2.000 EUR.” Naast hagel
zorgen ook overstromingen, stormen en afgerukte takken voor heel wat schadeclaims.
1 op 2 wagens niet verzekerd
En toch blijkt dat heel wat eigenaars niet verzekerd zijn tegen schade door natuurgeweld.
In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is dat soort schade in de autoverzekering
immers enkel verzekerd door een Omniumverzekering, hetzij de volledige dekking, hetzij
de zogenaamde ‘kleine omnium’1.

De ‘kleine omnium’ (bij AG Insurance Multirisk) verzekert het voertuig o.a. tegen brand,
diefstal, glasbraak en natuurgeweld.
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Gemiddeld bekeken heeft slechts 1 wagen op 2 zo een Omnium-dekking. En het gaat dan
heus niet alleen om oudere wagens; ook heel wat nieuwe of recente wagens hebben geen
Omnium afgesloten. Bertrand Roosen: “Dat betekent dus dat zowat de helft van het
Belgische wagenpark niet verzekerd is tegen schade door hagel, onweders,
overstromingen … En dat terwijl auto’s vandaag de dag toch langer in goede staat
blijven.’
Mikken op een brede doelgroep
Om deze leemte in de verzekeringsdekking op te vullen, lanceert AG Insurance nu de
waarborg OmniNatuur. Deze verzekert het voertuig tegen natuurfenomenen zoals storm
en onweer, overstroming, hagel, bliksem, grondverschuivingen, vallen van rotsen, enz…
Bovendien wordt er geen vrijstelling toegepast indien het voertuig hersteld wordt door
een carrosseriebedrijf dat deel uitmaakt van het ruime netwerk van AG Insurance.
Belangrijk te onderstrepen is ook dat de dekking niet alleen in België geldt, maar in heel
Europa en een aantal aangrenzende landen. Meer dan de helft van alle Belgen trekt
immers op vakantie met zijn eigen wagen en dezelfde natuurfenomenen doen zich
natuurlijk ook overal in Europa voor.
“We hebben hier echt een product willen creëren dat mikt op een zeer brede doelgroep”,
zegt Bertrand Roosen. “Het is dan ook een zeer eenvoudig product geworden met een
minimum aan beperkingen en een scherpe prijszetting. Voor 5 EUR per maand is je
wagen al verzekerd, ongeacht de leeftijd en de waarde van het voertuig. Het opzet is echt
een reflex te creëren waarbij klanten die geen Omnium onderschrijven of die dekking
schrappen, toch minstens de waarborg OmniNatuur afsluiten.”
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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.

