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Europese primeur: tarief autoverzekering 

berekenen via foto van wagen in 60 

seconden 

- Baanbrekende digitale innovatie in de verzekeringssector  

- Maximaal gebruiksgemak via “augmented intelligence” 

Generali Belgium lanceert een Europese primeur: de Generali Quick 

Quote. De nieuwe app laat de makelaar toe om de premie voor een 

autoverzekering te berekenen aan de hand van een foto van de wagen. 

Binnen de 60 seconden kan de makelaar een offerte opmaken en aan 

zijn klant bezorgen. 
 

Hoe werkt het? 

De verzekeringsmakelaar neemt - met goedkeuring van de klant - een foto 

van de wagen en brengt vervolgens de leeftijd van de bestuurder in. Via 

geolocalisatie en nummerplaatherkenning berekent de app de jaarpremie op 

basis van de details van het voertuig en een aantal assumpties. Binnen de 60 

seconden heeft de makelaar een offerte die hij kan bezorgen aan de klant. 

Geen gedoe meer met bouwjaar, cilinderinhoud, kilowatt, enz. Het systeem 

vult alle gegevens automatisch in. Ook zonder foto kan de makelaar een 

offerte via de Generali Quick Quote opmaken aan de hand van de 

nummerplaat. Voor nieuwe wagens volstaat het chassisnummer.  
 

Johan Guelluy, Chief Innovation Officer Generali Belgium, is zeer enthousiast 

over de nieuwe app: “Dit is een trendbreuk binnen autoverzekeringen. Deze 

digitale innovatie biedt effectief een meerwaarde voor de makelaar en de 

klant. Naast uiteraard de snelheid, is ook de accuraatheid van de gegevens 

een enorm voordeel. Geen enkele verzekeringsmaatschappij in Europa biedt 

dit aan.”  

 

Dorsan van Hecke, Chief Distribution Officer Generali Belgium: “De app is 

voorbehouden voor de makelaars die met Generali samenwerken. Hiermee 

bevestigen we nogmaals onze strategische keuze om resoluut de kaart van 

de onafhankelijke makelaar te trekken.” 
 

Salonvoorwaarden Generali Belgium 

Generali Belgium pakt dit jaar opnieuw uit met een aantrekkelijke 

Autosalonactie voor haar klanten: 15% korting op de premie van de Omnium 

(volledige en gedeeltelijke) gedurende de volledige duurtijd van de waarborg. 

Klanten genieten dus niet enkel in het 1ste jaar de 15% korting, maar voor de 

volledige duur van de Omnium dekking. De actie loopt tot eind april 2018. 
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Generali Belgium is sinds 1901 aanwezig in België en vormt een onderdeel van de Generali 

Groep. Vanuit het hoofdkantoor in Brussel bedient de maatschappij 530.000 klanten en 

verkoopt ze een waaier aan levens- en schadeverzekeringen via een netwerk van om en bij de 

1.000 onafhankelijke makelaars in het hele land. In 2016 bedroegen de totale premie-

inkomsten 800,2 miljoen euro. De activaportefeuille van Generali Belgium bedraagt 6,0 miljard 

euro. 

In België is de Generali Groep ook aanwezig via drie belangrijke dochterondernemingen, 

zijnde Generali Real Estate (GRE) dat bijna 147.000 m² beheert in kantoor- en residentiële 

gebouwen, Europ Assistance, een van de wereldleiders in bijstand en voor bedrijven Generali 

Employee Benefits (GEB), dat internationale coördinatie en monitoring biedt van programma's 

en groepsverzekeringsplannen voor meer dan 1.500 multinationals. 
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OVER DE GENERALI GROEP 

 

 

Generali is een onafhankelijke, Italiaanse groep met een sterke internationale aanwezigheid. 

Opgericht in 1831 is de Generali Groep een van de grootste verzekeringsgroepen ter wereld 

met activiteiten in meer dan 60 landen en een totaal van meer dan 70 miljard euro aan premie-

inkomsten in 2016. Met ruim 74.000 werknemers wereldwijd en 55 miljoen klanten, bekleedt de 

Groep een leiderspositie in de West-Europese markten en neemt ze een steeds belangrijkere 

plaats in Centraal- en Oost-Europa en Azië in. In 2017 werd de Generali Groep een van ‘s 

werelds duurzaamste ondernemingen genoemd door het onderzoeksbureau Corporate 

Knights.


