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Toerisme & Zaken en Bestelwagen

Technische fiche - Bonus-Malussysteem
L’Ardenne Prévoyante
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De evolutie van het B/M-systeem waar u al zovele jaren mee vertrouwd bent, verandert niet; wel wordt er een
betere evaluatie op toegepast zodat we een beter tarief kunnen aanbieden aan voorbeeldige bestuurders.
Het systeem waarmee de bonus-/malusgraad van de bestuurder in de loop van het contract wijzigt, verandert
niet :
 - 1 per verzekerd jaar
 + 5 per schadegeval waarvoor de bestuurder in het ongelijk werd gesteld.

1.

Toetredingsmechanisme voor bestuurders vanaf de leeftijd van 25 jaar

Het nieuwe toetredingsmechanisme bepaalt de bonus-malusgraad op basis van de ervaring en het historisch
overzicht van de schadegevallen. Het volstaat dat uw klant een bewijs voorlegt van het historisch overzicht van
de schadegevallen van de voorbije 5 jaar. U kunt met andere woorden zijn risico en zijn autopremie correct
evalueren.
Uw klant is minstens 25 jaar en is minstens 5 jaar houder van een rijbewijs? Bij L’Ardenne Prévoyante geniet
hij meteen de laagste B/M (bij privégebruik) als er zich de voorbije 5 jaar geen schadegevallen voordeden
waarvoor hij aansprakelijk werd gesteld.
Onderstaande tabel is van toepassing.
Aantal jaar met
gerechtvaardigde
antecedenten
<1
1
2
3
4
≥5

B/M indien 0 schadegevallen met
aansprakelijkheid tijdens de voorbije
5 jaar
11
10
8
5
2
1

B/M indien 1 schadegeval met
aansprakelijkheid tijdens de voorbije
5 jaar
15
14
12
9
6
5

Professioneel gebruik: +3 BM-graden.
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Technische fiche: BM Auto and Bestelwagen

2.

Toetredingsmechanisme voor bestuurders jonger dan 25 jaar

Voor ieder aangetoond jaar zonder schadegeval, brengt u een graad in mindering van de B/M 11 voor
privégebruik of van de B/M 14 voor professioneel gebruik (deed er zich een ongeval voor waarvoor de
bestuurder burgerlijk aansprakelijk werd gesteld, dan telt u 4 graden bij de BM bij).

3.




Wat betekent dat voor u en uw klanten?

Een bijzonder concurrerende premie voor uw 25+-klanten die al meer dan 5 jaar houder zijn van een
rijbewijs en voor wie de maatschappij tijdens de voorbije 5 jaar geen schadegeval diende af te handelen.
U bewaart het historisch overzicht van de schadegevallen van uw klanten in uw dossier.
L’Ardenne Prévoyante aanvaardt de volgende bewijsstukken:
De schadeattesten van de voorgaande verzekeringsmaatschappijen;
De attesten van de leasemaatschappij, van de werkgever of van een buitenlandse
verzekeringsmaatschappij;
Voor een bijkomend voertuig binnen een gezin, een verklaring op erewoord + schadeattest van
het hoofdvoertuig.

4.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Het volstaat om via L’Ardenne+ op 2 vragen te antwoorden:



het aantal schadegevallen BA in fout tijdens de voorbije 5 jaar;
het aantal jaar waarvoor het historisch overzicht van de schadegevallen kan worden aangetoond.

Uw inspecteur staat in ieder geval ter beschikking om u wegwijs te helpen maken in dit evaluatiesysteem.
Dit commercieel document maakt geen deel uit van het contract. Alleen de algemene en bijzonder
voorwaarden gelden als bewijs tussen de partijen.
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