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P&V Groep stelt een primeur op de Belgische markt voor: de
eerste verzekering ‘on demand’
Brussel, 13/6/2019 – De P&V Groep (met zijn merken P&V en Vivium) stelt een nieuw soort
verzekering voor: on demand. De klant beslist zelf wanneer hij de verzekering wil activeren of
desactiveren. Het concept, met de naam CliCover, wordt als eerste toegepast op de verzekering
Blikschade voor motoren.
CliCover: de klant kiest zelf de dagen dat hij verzekerd wil zijn
Het idee vertrekt vanuit een terechte vraag van recreatieve motorrijders: waarom een jaarpremie
betalen voor blikschade als ik mijn moto slechts een klein deel van het jaar gebruik? De P&V Groep
ging op zoek naar een antwoord en stelt CliCover voor: de klant geeft via een gebruiksvriendelijke
app aan op welke dag(en) hij/zij zich wil verzekeren tegen blikschade, op voorhand of op de dag
zelf (voordat hij/zij op pad gaat). Hij betaalt enkel voor de dagen die hij aangeeft in de app. De
wettelijk verplichte verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid is wel jaarlijks te voldoen. Bijstand bij
schade is permanent beschikbaar, ook al werd de rit niet geregistreerd via de app.
Nieuwe verzekering is resultaat van cocreatie met motorrijders
De motorrijders werden vanaf het begin bij de ontwikkeling van deze verzekering betrokken, via een
voor de gelegenheid gecreëerde community. Ze verschaften zeer waardevolle inzichten in hun
rijgewoontes en -voorkeuren maar gaven ook feedback over bestaande motorverzekeringen. Verder
werden de motorrijders ook actief betrokken bij het testen en beoordelen van de app. De CliCover
motorverzekering doorloopt op dit moment een laatste testfase en zal beschikbaar zijn in de loop
van de tweede helft van het jaar.
David Destappes, Directeur Business Development: On-demand verzekering is een concept waar
we sterk in geloven en dat we zullen ontwikkelen voor verschillende soorten verzekeringen, om
oplossingen aan te bieden die nog relevanter zijn en nog beter voldoen aan de verwachtingen van
onze klanten.
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Over de P&V Groep
De P&V Groep is een coöperatieve verzekeringsgroep die actief is in België en aan particulieren,
zelfstandigen, bedrijven en instellingen verzekeringsoplossingen aanbiedt. Dat gebeurt via verschillende
merken en distributiekanalen.
•
•
•
•
•
•

De producten en diensten van P&V worden verdeeld via een netwerk van exclusieve agenten.
Vivium biedt zijn verzekeringsoplossingen aan via onafhankelijke makelaars.
PNP (Piette & Partners) werkt ook via zelfstandige verzekeringsmakelaars.
De Dienst Institutionele Klanten werkt rechtstreeks samen met klanten van de
publieke en non-profit sector en biedt oplossingen aan onder de merken P&V en VIVIUM.
Het aanbod van Actel wordt op de markt gebracht via samenwerkingsverbanden met autofabrikanten.
Arces biedt een rechtsbijstandverzekering aan en is actief via alle distributiekanalen van de P&V
Groep.

www.pv.be | www.vivium.be | www.arces.be

