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Websites voor meer informatie inzake aangeboden zorgverzekeringen 2017
 Informatie over Amersfoortse
www.amersfoortse.nl
Bij Amersfoortse is er 1 collectief mogelijk die invloed heeft op het tarief:
1. MKB Doorgaan tarief: collectief specifiek voor MKB bedrijven die ook ziekteverzuim
bij Amersfoortse hebben (korting 10%/15%)
Provisie: Op alle tarieven zit doorlopende provisie: basis 2%, aanvullende verzekering 7%
en tandarts 7%.
Aanmelden nieuw collectief:
Opvraagbaar via Sandra Bastiaans met opgave formulier voor nieuw collectief. Vergeet niet
erbij te melden of bedrijf een Ziekteverzuimpolis heeft lopen bij ASR/Amersfoortse wat
betekent dat er extra korting op de aanvullende verzekeringen mogelijk is. Bestaande
bedrijven in collectief informatie op te vragen via Sandra Bastiaans email
sandra.bastiaans@baegroep.nl
 Informatie over Avero Achmea
www.averoachmea.nl
Bij Avero zijn er twee collectieve mogelijkheden:
1. Donorpolis (korting 5%/10%) Loopt via UPIVA. Collectief: 209044941
2. BAE collectief (korting 9%/10%). Dit is zonder provisie. Collectief: 20981461
Provisie:
Voor basis € 17,50 en voor tandarts en aanvullende verzekering tezamen per betalende
verzekerde een bedrag van €17,50.
Op het BAE collectief is geen provisie van toepassing.
 Informatie over CZ groep www.cz.nl
Bij CZ is er een collectieve regeling
1. BAE MKB (korting 7%/10%) Agentnummer:1333119, Collectiviteit: 2389592
Aanmelden kan rechtstreeks met gebruikmaking van bovenstaande nummers.
Bij de aanvullende verzekeringen (Basis, Plus en Top) is de premie wat duurder dan bij het
losse polissen. Dit klopt. Hiervoor terug komt er op diverse onderdelen een uitgebreidere
dekking of hogere uitkering. Voor meer info kijk bij: www.cz.nl/pakketvergelijker
Provisie: € 22,- per betalende verzekerde per jaar (ook niet betalende kinderen en 6% over
de aanvullende verzekering.
 Informatie over Delta Lloyd zorg www.deltalloyd.nl
Bij Delta Lloyd zijn er 3 collectieve regelingen
1. Mantel 1 (korting 9%/19%). Agentnummer: 51718, Collectiviteit: 33365
2. Mantel 2 (korting 7%/9%). Agentnummer 51718, Collectiviteit: 33367
3. Onderwijs (korting 8%/10%). Agentnummer 51718, Collectiviteit: 4545
Provisie:
Mantel 1: geen provisie
Mantel 2: 2% op basis en 10% op aanvullend
 Informatie over ONVZ
www.onvz.nl
Bij ONVZ is er 1 collectief.
1. Collectief BAE MKBC (korting 8%/10%). Collectiviteit: 4582.
Provisie: 2% op de basis en 5% op de aanvullende.

 Informatie over Stad Holland
www.stadholland.nl
Bij Stad Holland zijn er geen collectieven.
Provisie: € 20,- per jaar per betalende verzekerde en 8% op de aanvullende dekking.
 Informatie over VGZ (via UPIVA) I
Turien & Co heeft besloten om de zorgverzekering af te stoten. Deze VGZ verzekering kunt
u nu voortaan via UIPVA regelen.
kunt u onder het collectiviteitsnummer 5290 de tarieven van VGZ aanbieden.
Provisie: 17,50 voor basis en 16,45 voor aanvullend en tandarts samen.
Met vriendelijke groet,
BAE-GROEP
Sandra Bastiaans





"Wij zijn niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar
verwezen wordt".
"Wij geven geen garantie inzake de juistheid of de volledigheid of het bijgewerkt zijn
van de informatie die op dit systeem werd geraadpleegd of die via dit systeem werd
uitgewisseld".
"Wij kunnen geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch
aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, rechtstreeks of niet rechtstreeks,
het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site".

Eindhoven, 7 december 2016.

