COVID-19 de verzekering wordt geraakt door verdachtmaking!
Hoe is dit ontstaan? Terwijl de verzekering onderdeel van de activiteiten uitmaakt die als absoluut noodzakelijk worden
gezien?
Deze verdachtmaking werd gevoed door:

- de onenigheid over de storting van vaste bedragen door verzekeringsbanken,
- juridische stappen die door restauranthouders zijn ondernomen tegen een verzekeringsmaatschappij,
- de consumenten verenigingen,
- de poging tot terugtrekking van de regering vanaf het begin die zelf de schijnwerper op de verzekeraars heeft gericht
- de journalisten.

I Feit is dat de verzekeringsmaatschappijen talrijke verzekerden de aanvullende ziektekosten contracten en
dagvergoedingen vergoeden.
COVID heeft ervoor gezorgd dat alle statistische planningen zijn overschreden!
Naast de mensen die besmet zijn met COVID-19, treden er allerlei ziektes op. Stress veroorzaakt door de beperkingen,
gebrek aan sociaal leven en angst voor de toekomst. Gevolgen hiervan zullen zowel op middellange als op lange termijn
door het gebrek aan diagnose en behandeling voelbaar zijn. Het herstellingsproces zal hierdoor veel langer duren.

II wat betreft het exploitatieverlies en de verloren opgeslagen goederen, word pandemie over het algemeen van de
verzekeringscontracten uitgesloten evenals civiel en oorlogsgeweld.
Tussen de verzekeraar en de verzekerde, is een overeenkomst gesloten. Zoals voor u in uw werksituatie: het contract is
contractueel met beiden partijen. Bepaalde verzekeraars hadden deze garantie als optie opgenomen (met een specifieke
en hoge premie) en er zijn maar weinig verzekerden hiermee akkoord gegaan. De verzekeraars hebben duidelijk gezegd,
dat zij voor degenen zouden uitbetalen die de keuze hebben gemaakt. Daarom verzoek ik u om de exacte terminologie van
uw verzekeringscontract te controleren.

III daartegenover zijn de recente mededelingen van bankgroepen bijzonder agressief en zaaien twijfel. Vandaar een
argwaan tegen de verzekeraars.
Zij regelen „vaste bedragen“ om te vermijden dat de contractuele garantie ten volle voldaan moet worden (want zij hebben
hun contracten slecht opgesteld), waarin de uitsluiting niet duidelijk omschreven is. Hun contract verplicht ze wettelijk om
bedragen uit te keren. Maar de verzekeringsbanken zijn niet herverzekerd: u kunt zich voorstellen dat de herverzekeraar,
dit beter heeft beschreven.
Vandaar hun discussie over het wel of niet uitkeren van het exploitatieverlies. Het zou slechts een doel hebben: het niettoepassen van garanties van exploitatieverlies die werkelijk van toepassing zijn. Door aan de basis een foutieve
omschrijving te hanteren worden de verzekeringsbanken economisch erg verzwakt. Het zal onvermijdelijk zijn dat een
juridische strijd over dit onderwerp zal ontstaan. De vakbond van de verzekeraars heeft zijn toezichthouder ACPR
gemachtigd om erop toe te zien dat de contracten worden toegepast!

IV

waarom kunnen de verzekeraars de exploitatieverliezen niet uitkeren na een pandemie ondanks het feit dat hierin niet
voorzien is in het contract? Net als u, berekenen de verzekeraars hun „kostprijs“, die wordt samengesteld door statistieken
en lasten zoals lonen, expertisekosten, functie gerelateerde kosten huren enz.) en stellen de premie hoogte vast. Daarbij
maken zij een prognose van de financiële producten die met de geïncasseerde premies worden verwezenlijkt. Dit is steeds
minder mogelijk in de normale verzekeringen door de maandelijkse betaling en de steeds meer dalende rentabiliteit van de
kapitaalmarkten.
Het zijn dus de particuliere verzekeringen, die de winst tot stand brengen.
De verzekeraars kunnen niet alle winsten reglementair herverdelen: verplichtingen om eigen vermogen te versterken wordt
vereist door SOLVABILITEIT II

V betreffende het pensioen contract Madelin:
De vragen over afkoop van pensioencontracten zijn gebaseerd op verklaringen van de minister. Een daling van inkomsten

in verband met de pandemie of de verplichting thuis te blijven worden momenteel als onaanvaardbaar verworpen zolang er
geen schriftelijke verklaring van de regering is. Maar ik wil u erop wijzen om voorzichtig te zijn omdat dit kapitaal is bedoeld
als kapitaal voor uw pensioen.

VI Ik ben niet gerechtigd de namen van de andere maatschappijen te noemen, maar evenals andere verzekeraars, is
Allianz volledig solidair met u en mobiliseert de onderstaande uitzonderlijke financiële en menselijke middelen:
Een participatie ter hoogte van 150M€ aan het investeringsprogramma van de verzekeraars voor het
MKB, de gezondheidssector en het toerisme om de opleving van de Franse economie te ondersteunen
Een bijdrage van meer dan 30M€ aan het solidariteitsfonds om bedrijven en zeer kleine ondernemingen
te ondersteunen,
Een gift van 1,5 M€ aan de ziekenhuizen voor draagbare echografie apparatuur dat COVID kan
vaststellen, een gift van 1M€ voor onderzoek naar COVID en een gift van 350.000 voor mondkapjes aan
de ziekenhuizen,
Wij verzekeren nog steeds de bezittingen en de personen zonder dat de mensen hun premie hebben
betaald. Voor sommigen sinds januari.
Het toepassen van specifieke maatregelen voor zorgpersoneel (garanties die gratis beschikbaar worden
gesteld voor hun voertuig, het zorgdragen voor tijdelijke huisvesting)

Tenslotte:
Noch de regering, noch de assemblees noch instellingen of de verzekeringswereld en het bedrijfsleven waren hierop
voorbereid. Deze crisis valt niemand te verwijten.
Dus moeten wij ons op de toekomst voorbereiden. Laten we dit land, waar wij zoveel van houden, oproepen om rustig te
blijven en verantwoordelijkheid te nemen. In plaats van uiteen te vallen moeten wij er samen voor zorgen onze economie te
herstellen. En vervolgens de tijd te nemen om over de toekomst na te denken. Wij zullen beschermende systemen moeten
ontwikkelen om herhaling van een dergelijk crisis te voorkomen. Wij kunnen alleen met een rustige en verantwoordelijke
houding oplossingen vinden.
Het doel van mijn toespraak als verzekeraar is om u als bedrijfsleider adviezen te geven over wat uw verantwoordelijkheden
daarna zullen zijn. Ten aanzien van uw klanten: de verplichting van middelen:
Dus bewaar vooral alle bewijzen dat u alles ter bescherming in werking heeft gesteld (processen van
schoonmaak, rekeningen van ontsmettingsmiddelen enz.)
Neem contact op met uw vakbond over het inhoudelijk op stellen van aankondigingen, de bijlagen van uw
huurcontracten, wijs op te respecteren afstand nemen …
Ten aanzien van uw werknemers: ook zij moeten hun verantwoordelijkheid nemen: bewaar het bewijs dat u

beschermingsmiddelen ter beschikking heeft gesteld,
Geef de procedures aan die de werknemers moeten opvolgen en laats ze ondertekenen.

Verzekert u zich ervan dat u de verplichtingen na het thuis blijven toereikend zijn en raadpleeg uw technische fiche voor uw
medewerkers en uw werknemers.

Om, te besluiten is het beroep van verzekeraar als gevolg van deze redevoering in ere hersteld …. Het is
aan u om mij dat te laten weten…
Een leerzame band COVID-19:
https://bpifrance-creation.fr/entrepreneur/actualites/quelles-aides-entreprises-impactees-covid-19
https://www.ffa-assurance.fr/infos-assures/coronavirus-covid-19-et-assurance
https://acpr.banque-france.fr/communications-de-lacpr-dans-le-contexte-de-la-pandemie-covid-19
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-lesemployeurs
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/affiche_gestes_barrieres_fr.pdf
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