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Ongevallen met elektrische fietsen

In ons land vielen er vorig jaar liefst negen doden na een ongeval met een elektrische fiets.
Er werden 518 ongevallen met lichamelijk letsel geregistreerd waarbij een elektrische fiets
betrokken was en in 14 gevallen was er sprake van een aanrijding met een voetganger.
Daarom wijzen wij op het belang van een ongevallenverzekering in het verkeer, waarbij de
verzekeraar een kapitaal toekent bij overlijden, bij blijvende invaliditeit en de medische kosten
vergoedt. Vraag ons vrijblijvend een offerte.

Is er een gemotoriseerd voertuig bij betrokken, dan speelt de wet op de zwakke weggebruiker
waarbij u als gewonde fietser vergoed wordt voor lichamelijke letsels door de BA verzekeraar van
de tegenpartij, ook al bent u in fout.

Bent u gewaarborgd bij schade als Pokémonjager?

Zoals hierboven reeds gemeld, zijn fietsers
evenals voetgangers zwakke weggebruikers.
Zelfs als het ongeval is veroorzaakt door hun
eigen onbezonnenheid of onoplettendheid, zal
de verplichte BA verzekeraar van de
auto/bromfiets of moto de letsels aan de
voetganger of fietser vergoeden.
De fietser of voetganger kan rekenen op de vergoeding van zijn medische kosten, loonverlies bij
arbeidsongeschiktheid of schade n.a.v. blijvende arbeidsongeschiktheid.
De premie van de autoverzekering zal niet stijgen, bij de aanrijding van een onoplettende
Pokémon jager, want hier treft de autobestuurder geen schuld waardoor zijn bonus malusgraad
niet stijgt.
Bij materiële schade begaan door de
Pokémon jager zal zijn/haar familiale moeten
tussen komen. In dit geval moet wel rekening
gehouden worden met de franchise die
momenteel een kleine 250 € bedraagt.

Einde garantie na 2 jaar  oplossing

Sinds kort bestaat de waarborg Pack Elektro voor alle elektrische huishoud en hifitoestellen
tussen 150 € en 5.000 € incl. BTW. Pack Elektro biedt u de gelegenheid om de garantietermijn
te verlengen tot 5 jaar. (dwz na het verstrijken van de wettelijke garantie van 2 jaar geniet u nog 3
jaar dekking tegen panne). AXA biedt herstelling, depannering of eventuele vervanging van het
toestel en dit zonder franchise, voor iedere klant die een woonpolis lopen heeft met verzekerde
inhoud.
De forfaitaire jaarpremie bedraagt (slechts) 78 €.
Als dit vergeleken wordt met de premies bij bv. Vanden Borre of Media Markt: u betaalt voor een
LED tv van Sony al 79 €, voor dit ene toestel.

Hospitalisatiepolissen worden jaarlijks duurder

Voortaan mogen de tarieven van hospitalisatieverzekeringen jaarlijks stijgen in functie van de
prijsevolutie van de gezondheidszorg. De bedoeling is om grote prijsschokken te vermijden.
Met de medische index komt er een plafond op de jaarlijkse stijging van de premie, waardoor u
als consument beter beschermd wordt.

De medische indexen worden berekend voor de waarborgen “eenpersoonskamer”, “twee en

meerpersoonskamer”, “ambulante zorgen” en “tandzorgen”.

OPGELET: deze verhoging komt er enkel voor de particuliere polissen en niet voor groepspolissen
afgesloten door werkgevers voor hun personeel.
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