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No-claimkorting en
schadevrije jaren

Wij vertellen u graag meer over:

Autoverzekeraars geven korting voor
schadevrij rijden. De hoogte van deze,
zogenaamde no-claim korting, vind je
terug in de bonus/malus-tabel. Hoe hoger
je staat, hoe lager je premie. Voor ieder
schadevrij verzekerd jaar ga je één trede
omhoog (de bonus).

Bestuurder motorrijtuig niet verzekerd!
Noclaimkorting en schadevrije jaren.
Gehaast een huis kopen, weet wat je
doet!
RegioBank Hoogste waardering 2020

Bestuurder motorrijtuig
niet verzekerd!

Veroorzaak je schade, dan val je
meerdere treden en schadevrije jaren
terug (de malus). Het kan zelfs zijn dat je
op een negatief aantal schadevrije jaren
uitkomt, waardoor je vaak een toeslag op
de premie moet betalen.

Een verzekering voor inzittenden is geen
verplichte dekking, toch is het een must voor
een autoverzekering. Zélfs als je altijd alleen
in de auto zit!

Een schade kost 5 schadevrije jaren.
Hierbij rekenen verzekeraars met een
maximum van 15 schadevrije jaren. Je
daalt hierbij naar 10 schadevrije jaren.
Heb je méér dan 15 schadevrije jaren,
dan daal je ook naar 10 schadevrije
jaren.

De noodzaak ligt namelijk niet bij de
passagiers, zij kunnen schade claimen op
de WA-Verzekering van het motorrijtuig. Het
is juist de bestuurder waar een gat in de
dekking zit.

Let op! Iedere autoverzekeraar hanteert
zijn eigen korting op de bonus/malustabel. De goedkoopste verzekering kan
daarom na één schade weleens een van
de duurdere verzekeringen zijn.

Bij een ongeval zonder aansprakelijke
tegenpartij kan de bestuurder enkel
medische kosten claimen op de
zorgverzekering, alle overige kosten zijn niet
te claimen zonder inzittenden verzekering.
Denk aan schade aan spullen in de auto,
smartengeld, verlies van inkomen.

Op onze website vind je een
uitgebreidere uitleg over de noclaimkorting.

Sluit u een Schadeverzekering voor
Inzittenden (SVI) Dan is ook de bestuurder
goed verzekerd tegen schade. Lees verder
op onze website over de een
Schadeverzekering voor Inzittenden.
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Gehaast een huis
kopen, weet wat je
doet!
Haastige spoed is zelden goed, en dat
geldt ook voor het kopen van een huis.
Hoewel het heel begrijpelijk is dat kopers
in sommige situaties snel willen
toehappen, kan dat ook behoorlijk riskant
zijn. Geen voorbehoud van financiering
of bouwkundige keuring opnemen, kan je
duur komen te staan.

Hoogste waardering 2020
Op 7 september heeft de Consumentenbond
de resultaten van de Bankenmonitor 2020
gepubliceerd. Met een 9,4 komt RegioBank
het beste uit de bus, in het jaarlijkse
tevredenheidsonderzoek van de
Consumentenbond. Dit is de vierde keer op
rij dat RegioBank op de eerste plek eindigt.

In bepaalde woonplaatsen en/of
prijssegmenten moet je als huizenkoper
razendsnel toeslaan. Het kan dan
verleidelijk zijn om af te zien van een
bouwkundige keuring en/of een
financieringsvoorbehoud. Het huis ziet er
toch goed uit? En met de hypotheek zal
het toch ook wel loslopen? In veel
gevallen zal dat ook zo zijn, maar houd
rekening met tegenslagen en wees je
bewust van het risico dat je neemt.

De Consumentenbond vraagt jaarlijks aan
consumenten wat ze van hun bank vinden.
Dit jaar werd ruim 11.000 consumenten
gevraagd hun oordeel uit te brengen aan de
hand van vier categorieën. RegioBank
scoort op alle fronten het hoogste cijfer. Een
9,4 voor de algemene tevredenheid, een 8,7
voor service én voor internet- en mobiel
bankieren en een 8 voor de kosten.
RegioBank viert dit jaar haar honderdjarige
bestaan, waarvoor in 1920 de basis werd
gelegd met de oprichting van de CVB-bank.
Inmiddels heeft RegioBank circa 500
vestigingen verspreid over heel Nederland.

Bel of kom langs voor een vrijblijvend
gesprek!
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