Nieuwsbrief 2017-02 | BAE-GROEP en EAG Assuradeuren
Verlenging van onze geweldige aanbieding:
2 maanden gratis voor het ProfielPakket en BonusPakket
Vanaf nu kunt u een ProfielPakket of BonusPakket aanvragen en opteren voor 2 maanden
gratis. Dit aanbod is tot 1 maart 2017 geldig en alleen voor aanvragen via STP.
De korting voor 2 maanden (de eerste 2 maanden) is van toepassing op brand-,
aansprakelijkheids-, ongevallen-, reis- en rechtsbijstandsverzekeringen.

ProfielPakket.
In het ProfielPakket kunt u tot 10% pakketkorting bereiken (bij 5 of meer verzekeringen)
De volgende verzekeringen zijn mogelijk:
- Opstal- en inboedelverzekering (inclusief glas)
- Aansprakelijkheidsverzekering
- Auto- en motorverzekering
- Reis- en pechhulpverzekering
- Rechtsbijstandsverzekering
- Gezins- en persoonlijke ongevallenverzekering
- Kostbaarhedenverzekering

BonusPakket.
In het BonusPakket wordt een no-claimkorting oplopend van 10% over 15% naar 20%
verleend na 3 schadevrije jaren.
De volgende verzekeringen zijn mogelijk:
- Opstal- en inboedelverzekering (inclusief glas)
- Aansprakelijkheidsverzekering
- Auto- en motorverzekering
- Reis- en pechhulpverzekering
- Rechtsbijstandsverzekering
- Gezins- en persoonlijke ongevallenverzekering
- Kostbaarhedenverzekering

Omslagkosten BAE-GROEP
De omslagkosten die vanaf 2015 gelden zullen ook dit jaar niet aangepast worden. Wilt u uw
administratie vereenvoudigen en rechtstreekse agentschappen opheffen. Vraag naar het
tarief van BAE-GROEP dat degressief is en dus zeer interessant kan zijn voor grotere
aantallen polissen. Het voordeel van 1 rekening-courant en 1 aanspreekpunt spreken voor
zichzelf. BAE hanteert de laagste tarieven in de markt.

Overvoer naar EAG Assuradeuren
Wij zijn er weer klaar voor. Wilt u uw agentschap van een maatschappij overvoeren naar
onze volmacht, neem dan even contact over de werkwijze.

Yarden – gratis consulentbezoek.
Welk bedrag adviseert u uw klanten als het gaat om een uitvaartverzekering? Een uitvaart
kost al snel zo’n 7.000 euro. Maar dit bedrag is een indicatie. De kosten van een uitvaart zijn
afhankelijk van de uitvaartwensen van uw klant. Die zijn bepalend voor de hoogte van het te
verzekeren bedrag. Weet uw klant wat zijn uitvaartwensen zijn?
Vrijblijvend hulp van een Yarden uitvaartconsulent
Bied uw klant een uitvaartconsulent van Yarden aan. Yarden uitvaartconsulenten komen bij
uw klant thuis. Wanneer het de klant uitkomt. Zonder verplichtingen of kosten. De
uitvaartconsulent informeert, inspireert en denkt met uw klant mee. Zij leggen de wensen van
uw klant vast in een uitvaartwensenformulier. Dit formulier helpt nabestaanden bij het
regelen van het afscheid van hun overleden dierbare. Een uitvaartconsulent adviseert niet
over uitvaartverzekeringen. Stel uw klant een vraag over zijn uitvaartverzekering? Dan vraagt
de uitvaartconsulent de klant dit met u te bespreken.
Voordelen voor uw klant
- Gratis afspraak thuis of andere gewenste locatie;
- Inspirerende tips en bruikbare suggesties over afscheid;
- Uitgebreid bespreken van ideeën en uitvaartwensen;
- Eenvoudig vastleggen;
- Wensen wijzigen is altijd mogelijk.
Contact
Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neem dan contact op met de afdeling Sales &
Support van Yarden, telefoonnummer 088 927 3040 of mail naar salesensupport@yarden.nl.

Samenwerking Glasverzekering
Wij wijzen u nog eens op de mogelijkheden van deze gespecialiseerde glasverzekeraar.
Zowel voor particuliere als zakelijke risico’s kunnen zij concurrerende aanbiedingen doen.
De schadebehandeling wordt via een centraal nummer in natura afgewerkt en dat is niet
alleen goedkoper maar ook sneller en efficiënter geregeld.

HDI stoot een gedeelte van de portefeuille af
Hebt u nog een portefeuille HDI of Nassau? Voer hem over naar BAE-GROEP, want HDI
gaat een gedeelte van de portefeuille overvoeren naar de Goudse. Wij beschikken over een
volmacht van de Goudse en kunnen die portefeuille dan meteen opmaken in de volmacht.

NN AOV naar Movir.
Movir neemt de AOV-portefeuille van NN over. Deze actie is inmiddels in gang gezet en
wordt per hoofdpremievervaldatum uitgevoerd. Uiteraard neemt Movir ook de
schadebehandeling van NN over.
Eindhoven, 2 februari 2017.

