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Autosalon 2018: ongezien tarief voor Beobank auto- en motorlening
Brussel, 12 januari 2018 – Van 12 tot en met 21 januari kan de autoliefhebber afzakken naar het
Autosalon in Brussel. Voor deze 96ste editie maakt Beobank opnieuw van de gelegenheid gebruik
om één van de scherpste tarieven op de markt aan te bieden voor een autolening. Ditmaal geldt dit
tarief ook voor professionelen. Tot en met 50.000€ sluit je bij Beobank een autolening af met een
interest van slechts 0,65%1 voor een maximale terugbetalingstermijn van 60 maanden. Particuliere
klanten kunnen sinds oktober ook een autoverzekering aangaan bij Beobank en genieten van een
uitgebreide dekking aan een concurrentiële prijs.
Volgende week vinden veel Belgen de weg naar de site van Brussels Expo, die ook dit jaar opnieuw
omgetoverd wordt tot de grootste showroom van het land. Het jaarlijkse Autosalon is de gelegenheid
bij uitstek om een nieuwe wagen of motor aan te schaffen, gezien dealers dan uitpakken met hun
saloncondities. Ook Beobank draagt hier al enkele jaren toe bij met de lancering van zeer
aantrekkelijke tarieven voor een autolening.
De autolening aan 0,65% die Beobank dit jaar lanceert, is opnieuw één van de voordeligste tarieven
op de markt. Nieuw dit jaar: dit uitzonderlijke tarief is niet enkel van toepassing voor particuliere
klanten maar ook voor professionele klanten en ondernemingen via een beroepsfinanciering.
“Het autosalon is een vaste afspraak voor ons. Met dit uitdagende tarief voor een autolening
beantwoorden we aan de behoeften van de klant, en dat in overeenstemming met de huidige
markttendensen”, verduidelijkt Dirk Verhaeghe, Head of Retail Products bij Beobank.
In oktober vorig jaar lanceerde Beobank een nieuw verzekeringsvoorstel2, dat ook een
autoverzekering bevat voor particulieren. En voor elke onderschrijving van een nieuw contract van 12
januari 2018 tot en met 31 maart 2018, genieten de klanten van een korting die overeenstemt met 2
maanden gratis verzekering3. “De uitbreiding van ons verzekeringsaanbod is een logische stap in het
bijstaan van onze klanten op zoveel mogelijke manieren, zowel bancair als niet-bancair, en dit laat
onze klanten voortaan ook toe om hun basisverzekeringen bij Beobank te centraliseren”, aldus Vincent
Cornet, Head of Insurance Products bij Beobank.
Dirk Verhaeghe voegt toe: “Voor gezinnen is de aankoop van een wagen een belangrijke investering.
Door een scherp tarief aan te bieden voor een autolening, maar ook een goede prijskwaliteitverhouding voor een autoverzekering hopen we de impact van het totale kostenplaatje op het
gezinsbudget te verlichten.”
Particulieren kunnen tot 120% van de aankoopwaarde van de wagen lenen om ook de verzekeringen
zoals de omnium en de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering, en de belasting op inverkeerstelling
te financieren.
De autolening is ook dit jaar geldig voor de aankoop van nieuwe auto’s, motors, mobilhomes caravans
en elektrische fietsen. Ook de aankoop van een tweedehandsauto jonger dan twee jaar valt onder
deze rentevoet. Dit tarief is van kracht van 12 januari t.e.m. 31 maart 2018, op vertoon van een factuur
of recente bestelbon ondertekend door beide partijen.
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Nuttige informatie:
1 Lening op

afbetaling tegen een Jaarlijks Kostenpercentage (JKP) van 0,65% (vaste actuariële debetrentevoet: 0,65%), onder
voorbehoud van aanvaarding van het dossier.
2

Verzekeringsmaatschappij:
N.V. Partners Verzekeringen, Gustave Demeylaan 66, 1160 Brussel, BTW BE 0428.438.211, RPR Brussel, IBAN BE43 31019596
0601, relations@partners.be, www.partners.be, erkend onder code BNB 0964, takken: 1a, 2, 3, 8, 9, 10a, 13, 16, 17. Partners
werkt voor tak 18 samen met bijstandsverlener Global Assistance NV (AWP P&C NV), Zwaluwenstraat 2 te 1000 Brussel, BTW
BE 0837.437.919, erkend onder code 2769.
Verzekeringstussenpersonen van N.V. Partners Verzekeringen:
- Beobank NV/SA, verzekeringsagent, FSMA 19688 A, Generaal Jacqueslaan 263 g, 1050 Brussel, BTW BE 0401.517.147, RPR
Brussel.
- Agenten of makelaars, door FSMA erkend als verzekeringstussenpersoon.
3 Eén korting van 2 maanden gratis het eerste jaar,

per afgesloten polis, op de totale jaarpremie. Aanbod voorbehouden voor
particulieren die nog geen Beobank Autoverzekering hebben op 11/01/2018 behalve als het gaat om een extra te verzekeren
wagen binnen de familie.

Over Beobank:
Beobank NV/SA is een Belgische bank, dochteronderneming van de Groep Crédit Mutuel Nord Europe, die gepersonaliseerde
producten en diensten aanbiedt aan particuliere klanten, aan zelfstandigen en aan kleine ondernemingen. Beobank heeft
een netwerk van 230 verkooppunten (eigen kantoren en zelfstandige agenten) die de klanten helpen bij de realisatie van
hun persoonlijke en professionele projecten. Zij kunnen er terecht voor flexibele en innovatieve betalingsoplossingen,
spaaroplossingen, consumentenkredieten, verzekeringen en beleggingen. Producten en diensten die aangeboden worden
met gevoel voor verantwoordelijkheid en respect. Beobank telt vandaag 620.000 klanten en 1.500 medewerkers in België.

Meer info: www.beobank.be
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