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Autosalon 2019: scherpe tarieven voor Beobank auto- en motorlening 

Brussel, 18 januari 2019 – Naar aanleiding van de 97ste editie van het Autosalon lanceert Beobank 
opnieuw één van de scherpste tarieven op de markt voor een autolening. Zowel particulieren als 
professionelen kunnen bij Beobank een autolening afsluiten tot en met 40.000 € met een interest 
van slechts 0,65%1 voor een maximale terugbetalingstermijn van 60 maanden. Dit tarief is 
bovendien geldig voor alle types nieuwe voertuigen. Daarnaast biedt de bank ook een 
autoverzekering van Partners Verzekeringen N.V. aan met zeer gunstige voorwaarden.  

Lening en verzekeringsaanbod  

Veel Belgen wachten traditioneel de opening van het Autosalon op de site van Brussels Expo af om 
een nieuwe wagen of motor aan te schaffen, om te kunnen genieten van uitzonderlijke saloncondities. 
Beobank draagt hier al enkele jaren toe bij met bijzonder scherpe tarieven voor een auto- en 
motorlening.  

Sinds vorig jaar biedt de bank bovendien ook een aantrekkelijk gamma van autoverzekeringen aan, 
nadat Beobank in 2017 een volledig nieuw verzekeringsaanbod lanceerde.  
Voor elke onderschrijving van een nieuw verzekeringscontract van 18 januari 2019 tot en met 31 
maart 2019 genieten de klanten van een korting die overeenstemt met 2 maanden gratis 
verzekering2.  Het informatiedocument is beschikbaar op www.beobank.be 

Opnieuw het meest aantrekkelijke tarief op de markt 

De autolening aan 0,65% die Beobank dit jaar lanceert, is andermaal het voordeligste op de markt. 
Net zoals tijdens de vorige editie van het Autosalon is dit uitzonderlijke tarief niet enkel van toepassing 
voor particuliere klanten maar ook voor professionele klanten en ondernemingen via een 
beroepsfinanciering. Dit tarief is bovendien geldig voor alle wagens, los van het type wagen. “Het 
Autosalon is een vaste afspraak voor ons. Na het succes van de vorige jaren hopen we met dit zeer 
voordelige tarief voor een autolening weer te beantwoorden aan de behoeften van de klant, en dat in 
overeenstemming met de huidige markttendensen”, verduidelijkt Dirk Verhaeghe, Head of Retail 
Products bij Beobank.  
 
Ook dit jaar is de autolening geldig voor de aankoop van nieuwe auto’s, motors, mobilhomes, caravans 
en elektrische fietsen. De rentevoet is ook van toepassing op de aankoop van een tweedehandsauto 
die minder dan twee jaar oud is. Het tarief is van kracht vanaf 18 januari t.e.m. 15 maart 2019, op 
vertoon van een factuur of recente bestelbon ondertekend door beide partijen. 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.  

 

Let op, geld lenen kost ook geld 
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1 Lening op afbetaling tegen een Jaarlijks Kostenpercentage (JKP) van 0,65% (vaste actuariële debetrentevoet: 0,65 %), onder 
voorbehoud van aanvaarding van het dossier.  

Voorbeeld : lening op afbetaling van 16.800 euro terugbetaalbaar in 60 maandaflossingen aan een Jaarlijks Kostenpercentage 
van 0,65% (vaste actuariële debetrentevoet: 0,65%). Dit betekent 60 maandaflossingen van 284,63 euro, hetzij een totaal 
terug te betalen bedrag van 17.077,80 euro. 

 

2 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 18/01/2019 behalve als het gaat om een extra te verzekeren 
wagen binnen de familie. 
 
 

Beobank als verzekeringstussenpersoon 

Beobank NV/SA, Generaal Jacqueslaan 263g, 1050 Brussel, RPR Brussel, BTW BE 0401.517.147,  
IBAN BE77 9545 4622 6142,  verzekeringstussenpersoon: 

• Verbonden verzekeringsagent van Partners Verzekeringen NV voor de niet-
levensverzekeringen 

• Verbonden verzekeringsagent van NELB voor de levensverzekeringen 

 
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 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

mailto:nathalie.elsocht@beobank.be
http://www.beobank.be/

