VOORTGANGSBERICHT COLLECTIEVE VERZEKERING GWCH
N.a.v. de presentatie op de ALV van 22
februari 2015 is aan de verzekeringscommissie de opdracht meegegeven de
markt te verkennen voor mogelijke alternatieven voor het huidige aanbod van
Unive. Dit is breed ingezet.
Maar in de marktverkenning lopen we
aan tegen de onze slechte performance
in de afgelopen jaren. Dit maakt dat diverse maatschappijen koudwatervrees laten
zien en zeer terughoudend zijn om een
aanbieding te doen. De aanbiedingen die
we mochten ontvangen waren verre van
concurrerend met het huidige contract.
Zoals een ieder weet hebben we een
aantal jaren gehad waardoor de schadepremie verhouding behoorlijk uit de pas
zijn gaan lopen van wat voor de GWCH
gebruikelijk is. Nu is het wel zo dat in het
jaar 2014 een duidelijke kentering zich
begon af te tekenen. De indruk is dat dit
zich in 2015 zich verder versterkt. Kortom; de realistische hoop is dat we weer
mogen vertrouwen op een serie gunstige
jaarratio's.
Zoals ook al gemeld tijdens de ALV van
22 februari heeft Unive in de afgelopen
jaren een behoorlijk verlies geleden op
ons contract. Vandaar ook dat er een
verlaging van de collectieve korting is
afgedwongen met 18%. Die verlaging zal
met ingang van het jaar 2016 voor de
meeste leden van ons nu pas voelbaar
gaan worden. Immers de meeste polissen
prolongeren vanaf van 1 januari 2016.
Het is ook zo dat het negatieve resultaat
van ons collectieve contract de sfeer,
waarbinnen gesproken kon worden over
aanpassingen, verduidelijkingen en meer
transparantie, geen goed heeft gedaan.
Unive maakte duidelijk dat de aanwezige
bewegingsruimte om zich op een meer
positieve wijze richting de GWCH te bewegen zeer minimaal was.
In de loop van 2015 is de verzekeringscommissie er wel in geslaagd om een

standaard document te krijgen waarin
Unive alle verzekeringsmogelijkheden,
voorwaarden, definities etc. met betrekking tot onze hobby heeft vermeld. Hierbij moet wel de kanttekening worden geplaatst dat niet alles even helder en meetbaar is vastgelegd. Dit kan dus tot enige
discussie leiden op het moment dat sprake is van schade of iets dergelijks. De
verzekeringscommissie is bevreesd dat
dan in sommige gevallen gaat blijken dat
de motorfiets waarop wordt gereden “vierkante” in plaats van “ronde” wielen blijkt
te hebben. Dat kan dus een heel “onplessant” gevoel geven
Op dit moment is er echter geen concurrerend alternatief voor Unive. Dit heeft
gemaakt dat het bestuur -mede gezien
de bereikte voortgang tussen GWCH &
Unive, maar ook de huidige marktomstandigheden- het aangeboden collectieve
contract te tekenen. Dit betekent in ieder
geval dat de individuele korting van 50%
tot en met 31-12-2017 is veilig gesteld.
Tot slot, met een van de collegae van
Unive, zijn wel gevorderde gesprekken
gaande over een mogelijkheid om een alternatief te zijn voor hetgeen Unive ons
biedt. Van de door hen gepresenteerde
verzekeringsmogelijkheden, voorwaarden
definities etc. is in ieder geval al wel vastgesteld dat deze duidelijker, transparanter, hogere meetbaarheid hebben en zeker niet voor een tweede uitleg vatbaar
zijn. Kortom; daar zullen de wielen in ieder geval dus wel “rond “ blijven!
Op de komende ALV hoopt de verzekeringscommissie hierover meer bekend te
kunnen maken. Mochten er tussentijds
vragen of verduidelijkingen nodig zijn dan
kunnen deze kenbaar gemaakt worden
via gwch.verzekeringen@gmail.com
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