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AG - Tariefaanpassingen in BOAR vanaf 1 

januari 2021 

16/11/2020  

Op 1 januari 2021 passen we het tarief BOAR licht aan. De tariefwijzigingen zijn beperkt en 

maken het mogelijk om uw klanten producten en diensten van kwaliteit te blijven aanbieden. 

Bekijk het overzicht.  

  

Overzicht 

  

 Brand 

 Nieuwe zaken Portefeuille 

Top Woning, 

Top Handel, 

Top Landbouw, 

Kleine Speciale 

Risico’s 

   

Indexering 

van de premies  
     volgens de ABEX-index 

(+ 3 %) 

Gemiddeld + 3,5 %  

(incl. ABEX) 
in functie van het profiel van de 

klant, met een maximale 

verhoging van 4 % (incl. ABEX) 

voor een beperkt gedeelte van de 

portefeuille 

Top Kantoor en 

overige risico's

  

Indexering van de premies  

volgens de ABEX-index  
(+ 3 %) 

Indexering van de premies  

volgens de ABEX-index  
(+ 3 %) 

  

 Auto 

  Nieuwe zaken Portefeuille 

Burgelijke aansprakelijkheid, Multirisk, Stoffelijke schade 

Voertuigen 

Toerisme en zaken  

Lichte vracht 

+ 1,25 % 

Gemiddeld + 3 %  
in functie van het profiel van de 

klant met een maximale 

verhoging van 4 % 

voor een beperkt gedeelte van de 

portefeuille 

Land – en 

tuinbouwvoertuigen 
+3 % + 3 % 

Andere voertuigen + 1,25 % + 1,25 % 

In vloten, verhoging van 2,5% op de portefeuille, met een beperking van de verhoging tot 

1,75% in functie van het profiel van de klant. 
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OmniNatuur&Glass 

 + 6 EUR + 6 EUR 

OmniNatuur, Top Fiets, Vervoerde Koopwaar & Materieel 

 Geen verhoging Geen verhoging 

Rechtsbijstand 

Alle voertuigen 

(behalve 

aanhangswagens) 
+ 1 EUR + 1 EUR 

  Top Bijstand 

Voertuigen ≤10 jaar + 4 EUR  + 4 EUR 

Voertuigen >10 jaar Niet beschikbaar + 5 EUR 

 Travel & Assistance 

 Nieuwe zaken Portefeuille 

Top Mobility & 

Travel Assist 
Geen verhoging Geen verhoging 

Top Travel Assist Geen verhoging Geen verhoging 

Top TravelStop Geen verhoging Geen verhoging 

Top Familiale 

 
 Nieuwe zaken Portefeuille 

BA Familiale 

 

  

26-59 jaar 

 

  

+ 1 EUR 

 

 

+ 1 EUR 

<26 jaar of >59 jaar + 0,4 EUR + 0,4 EUR 

Rechtsbijstand + 1 EUR  + 1 EUR 

Pack 

Familiale+           

26-59 jaar 

  

 

+ 1 EUR 

 

 

+ 1 EUR 

<26 jaar of >59 j + 0,6 EUR + 0,6 EUR 
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Arbeidsongevallen 

 Nieuwe zaken Portefeuille 

Forfaitaire premies 

Indexering van de premiemet 

2% per FTE wegens de verhoging 

van het loonplafond 2021 

 

Gemiddeld + 2,5 % (inclusief 

verhoging loonplafond 2021) 

met een maximale verhoging van 

4 % voor een beperkt gedeelte 

van de portefeuille  

Op afrekening 

Premie 

tot 15.000 EUR 

Geen verhoging 

Gemiddeld + 1 % 
in functie van het profiel van de 

klant, met een maximale 

verhoging van 4% voor een 

beperkt gedeelte van de 

portefeuille 

  

Op afrekening 

Premie 

> 15.000 EUR 

Geen verhoging Individuele benadering 

  

 B.A. Ondernemingen 

 Nieuwe zaken Portefeuille 

Forfaitaire premies Geen verhoging Geen verhoging 

Op afrekening Geen verhoging 

Geen verhoging 

maar indexering van de premies 

volgens de evolutie van de 

loonmassa en/of het zakencijfer 

Rechtsbijstand  

- voor BA Forfaitaire 
Geen verhoging Geen verhoging 

Rechtsbijstand  

- voor BA Op 

afrekening 

+ 1 EUR + 1 EUR 

  

 B.A. Medische 

 Geen verhoging 
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Praktische details 

Wanneer? 

Nieuwe zaken, bijvoegsels met hertarifering: 01/01/2021 

 Bestaande portefeuille: 

o Vanaf de vervaldagen jan 

o 21 

o Voor Top Familiale vanaf de vervaldagen februari 2021 

Aanpassing van AG Online 

 21/11/2020 voor alle producten, behalve Top Familiale 

 19/12/2020 voor Top Familiale 

Communicatie naar de klanten 

Alle betrokken klanten worden geïnformeerd via een boodschap op hun vervaldagbericht. 

Contacteer gerust uw salesmanagers mocht u nog vragen hebben: zij helpen u graag verder 
 


