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Nieuw aanbod privéleven. Wat met de bestaande polissen?  

25 november 2020 
 

   

Beste makelaar, 

 

In onze vorige nieuwsbrief las je dat ons productaanbod privéleven wijzigde. Vandaag vertellen 

we je wat we met onze bestaande polissen Privéleven, Privéleven Op maat en Privéleven met 

Fiscaal Voordeel doen. 
    

     

Privéleven 

De polis Privéleven blijft bestaan. We verbeterden de voorwaarden maar de premie blijft 

dezelfde. 

 

We vinden dat al onze klanten van deze verbeterde voorwaarden mogen genieten. Daarom 

passen we vanaf 16 november 2020 de nieuwe voorwaarden toe op schades aangegeven 

vanaf die datum. 
    

 

Privéleven met Fiscaal Voordeel 

De polis Privéleven met Fiscaal Voordeel wordt vervangen door de nieuwe polis Privéleven 

Extra. Deze overtroeft de oude polis Privéleven met Fiscaal Voordeel dankzij verbeterde 

waarborgen en een substantieel lagere premie. 

 

De bestaande klanten met een polis Privéleven met Fiscaal Voordeel genieten onmiddellijk van 

de verbeterde voorwaarden. We vormen deze polissen om op de eerstkomende vervaldag. Zo 

genieten zij ook van de lagere premie. 

 

De gewijzigde (lees: lagere) premie heeft mogelijk impact op het fiscaal voordeel van de klant. 

Daarom sturen we deze klanten bij hun vervaldagbericht een begeleidende brief. Het netto 

resultaat voor de klant zal altijd positief zijn. 

 

Het polisnummer, de betalingswijze, de vervaldag én de al doorlopen of afgeschafte 

wachttijden blijven behouden.  

 

https://www.euromex.be/particulier/mijn-priveleven
https://cdn.flxml.eu/dyn/tpl_attributes/user_documents/user_26705_documents/20201010_brief_naar_klanten_PLFV_FINAL.pdf


Als de klant vroeger wil omschakelen, dan kan je zelf de oude polis Privéleven met Fiscaal 

Voordeel omschakelen naar één van de nieuwe formules. Je moet hiervoor niet wachten tot 

de vervaldag. Je maakt dan eenvoudigweg een bijvoegsel aan de polis via My Euromex. 

     

Privéleven Op maat 

De polissen Privéleven met modules worden niet meer aangeboden. Een omschakeling kan 

niet gebeuren zonder dat er een adviesgesprek is gevoerd met de klant. De waarborgen uit de 

modules zijn niet 1 op 1 toe te wijzen aan één van de nieuwe formules. Daarom schakelen we 

deze polissen niet automatisch om. 

 

Ondertussen blijven de oude polissen ongewijzigd in voege voor zover er geen significante 

wijziging aan de polis moet gebeuren. Een adreswijziging of een wijziging van nummerplaat 

bijvoorbeeld kan wel. In de gevallen waarbij de wijziging impact heeft op de premie, vragen wij 

je om het gesprek met de klant aan te gaan en de polis om te vormen naar één van de nieuwe 

formules. 

 

Opgelet! Een omschakeling van een niet fiscaalvoordelig product naar Privéleven Extra of All-

risk, kan enkel op de vervaldag.  

 

Om je hierin te ondersteunen hebben we een vergelijking gemaakt die duidelijk maakt hoe 

onze modules in het nieuwe aanbod passen. Heb je hierover graag toelichting, contacteer dan 

je accountmanager of een productiemedewerker. 
 

   

     

   

 

Tijdens de webinars kregen we geregeld de vraag of 

bijkomende lichte voertuigen in het nieuwe aanbod nog altijd 

zonder bijpremie verzekerd zijn. Het antwoord daarop is 

volmondig "ja". Dat is niet gewijzigd in het nieuwe aanbod.  

 

Heb je nog vragen?  
 

Aarzel niet om je accountmanager te contacteren.  

 

Met vriendelijke groeten 

Pieter Vandenbussche 

CCO  
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https://www.euromex.be/makelaar
https://cdn.flxml.eu/dyn/tpl_attributes/user_documents/user_26705_documents/Vergelijking_producten_Priveleven_NEW_en_Priveleven_op_maat.pdf
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