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Brussel,   4 januari 2018 

 

Naar het Autosalon met een autolening 
van KBC tegen slechts 0,85% op zak 

 
• Tot 30 april 2018 lenen particuliere klanten en niet-klanten bij KBC tegen een uiterst 

scherp tarief van 0,85% * voor nieuwe wagens of wagens tot 3 jaar oud. 
• Traditioneel worden er rond het Autosalon meer autoleningen aangevraagd. Zo was er bij 

het Autosalon van 2016 ten opzichte van het gemiddelde maandelijkse aantal aanvragen 
dat jaar een stijging van 26% in januari en 68% in februari. 

• Wie op een autolening intekent, kan die financiering bovendien volledig digitaal 
afhandelen. 38% van de aangevraagde financieringen wordt vandaag al digitaal 
afgehandeld. 

• De omniumpolis van KBC Verzekeringen voor nieuwe wagens biedt voortaan ook een 
uitgebreidere dekking. 
 

 
  Tot 30 april 2018, uiterst scherp tarief 
 

Elke editie van het Autosalon geeft een boost aan de autoverkoop en aan de vraag naar financieringen. 
Tijdens het Autosalon dit jaar (en tot 30 april 2018) kunnen klanten en niet-klanten bij KBC lenen tegen 
0,85% (voor een nieuwe wagen en wagens tot 3 jaar oud). 
Voor tweedehandswagens ouder dan 3 jaar betalen klanten en niet-klanten 2,95%**. 
 
Door te kiezen voor een financiering bij KBC, heeft de klant de handen vrij om:  

 
• zelf de looptijd te kiezen die hem het best past; 
• in alle vrijheid te kiezen tussen alle types wagens, zonder enige andere bijkomende verplichting; 
• te onderhandelen over aankoopprijs, eventuele kortingen en de overnameprijs voor zijn huidige 

wagen; 
• te beslissen zonder de tijdsdruk van een tijdelijk aanbod (dit aanbod loopt minstens tot 30-04-

2018). 
 

 
KBC stelt een aantal opvallende trends vast inzake autofinancieringen  

 
• Het Autosalon zorgt traditioneel voor een sterke stijging van het aantal aanvragen voor 

autoleningen. In 2016 (het vorige Auto-/Motosalon) steeg het aantal aanvragen ten opzichte van 
het gemiddelde maandelijkse aantal aanvragen in dat jaar met 26% in januari en zelfs met 68% in 
februari. 

• Gemiddelde looptijd van een lening voor een nieuwe wagen: 4 jaar en 8 maanden 

Duiding 
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• Gemiddeld ontleend bedrag voor een nieuwe wagen: 24 809 euro 
• Gemiddeld ontleend bedrag voor een tweedehandswagen: 13 077 euro 
• 55% van de autoleningen is voor nieuwe wagens, 45% voor tweedehandswagens. 
• Gemiddelde leeftijd van de ontlener: 43,6 jaar 

 
 

De klant kan zijn autolening vandaag volledig digitaal afhandelen. 38% van de klanten doet dat 
vandaag ook al. 

 
Klanten kunnen hun aanvraag voor een autolening volledig digitaal doorlopen via KBC Touch en ze maken 
daar ook gretig en in toenemende mate gebruik van. In januari 2016 werd 12% van de autofinancieringen 
digitaal afgesloten. Eind 2017 is dat aantal al opgelopen tot 38%. Dat heeft alles te maken met het zeer 
gebruiksvriendelijke en soepele digitale aanvraagproces: 
 

• De klant hoeft slechts enkele gegevens in te vullen, waaronder zijn inkomsten; 
• na het doorlopen van het aanvraagproces volgt een snelle uitbetaling; 
• vanaf voorjaar 2018 ook beschikbaar in KBC Mobile, de mobilebankingapp van KBC. 

 
 

Ook niet-klanten kunnen het digitale proces op de KBC-website (www.kbc.be/auto) doorlopen en 
hoeven niet eens een KBC-rekening te hebben of te openen. 
 

 
Met de uitgebreidere omniumpolis van KBC zijn nieuwe wagens nog beter verzekerd 

 
Wie een nieuwe wagen aankoopt en een omniumpolis voor zijn voertuig afsluit bij KBC Verzekeringen, 
geniet van een aantal nieuwe dekkingen bovenop de bestaande:  
 
• Vergoeding wanneer de motor van de wagen beschadigd wordt na het tanken van de verkeerde 

brandstof 
• Vergoeding van vervoerde goederen die mee beschadigd worden bij een verzekerd schadegeval, 

bijvoorbeeld: 
o fietsen die op de fietsdrager staan, 
o dakkoffers en het skimateriaal dat erin vervoerd wordt, 
o laptops die in de koffer liggen. 

• BIV (belasting in verkeersstelling) gratis meeverzekerd zonder grensbedrag 
• Vergoeding van onbruikbaar geworden toebehoren: als u na een schadegeval met uw wagen 

overstapt naar een ander merk, worden ook de winterbanden van uw oude wagen (onbruikbaar 
op een wagen van een ander merk) mee vergoed. 

• Volledige bijstand na een ongeval of pech met de auto: vervangwagen tot 7 dagen, in geval van 
diefstal zelfs tot 30 dagen 

• Bij een totaal verlies wordt er geen franchise toegepast. 
 
De premieberekening voor deze verzekering kan via KBC Touch of via de KBC-website 
(www.kbc.be/auto) gesimuleerd worden. 

 
 

 
 

 
Let op, geld lenen kost ook geld. 

*Nieuwe wagen 

http://www.kbc.be/
http://www.kbc.be/auto
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Representatief voorbeeld: voor een lening op afbetaling van 15 000 euro met een looptijd 

van 60 maanden,  een vast jaarlijks kostenpercentage en een vaste actuariële 

debetrentevoet van 0,85% betaalt u 60 maandelijkse aflossingen van 255,44 euro of in totaal 

15 326,32 euro. Tarief geldig van 03-01-2018 tot 30-04-2018 voor een lening op 
afbetaling voor de financiering van een nieuwe wagen, mobilhome of motor, of van een tweedehands 
personenwagen van maximaal 3 jaar oud, aangekocht door een particulier. 

 

**Tweedehandswagen 

Representatief voorbeeld: voor een lening op afbetaling van 15 000 euro met een looptijd 

van 60 maanden,  een vast jaarlijks kostenpercentage en een vaste actuariële 

debetrentevoet van 2,95% betaalt u 60 maandelijkse aflossingen van 269,20 euro of in totaal 

16 151,83 euro. Tarief geldig van 03-01-2018 tot 30-04-2018 voor een lening op 
afbetaling voor de financiering van een tweedehandswagen, tweedehandsmobilhome of 
tweedehandsmotor van minimaal 3 jaar oud, aangekocht door een particulier. 

 

 
 
Voor meer informatie neemt u contact op met: 

Viviane Huybrecht, directeur Corporate communicatie/Woordvoerster KBC Groep 
Tel. +32 2 429 85 45 - e-mail: pressofficekbc@kbc.be 
 

 
 

KBC Groep NV 
Havenlaan 2 – 1080 Brussel 
Viviane Huybrecht 
Directeur Corporate communicatie/ 
Woordvoerster 
Tel. 02 429 85 45 
 

 

 
Persdienst 
Tel. 02 429 65 01 Stef Leunens 
Tel. 02 429 29 15 Ilse De Muyer 
 
E-mail: pressofficekbc@kbc.be 
 
Ga de echtheid van dit document na op 
www.kbc.com/nl/authenticity 
 

 

 
KBC-persberichten zijn beschikbaar op 
www.kbc.com  
 
Volg ons op www.twitter.com/kbc_group 
 
Blijf op de hoogte van alle innovatieve 
oplossingen via www.kbc.com/innovation 
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