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BAE-GROEP en EAG Assuradeuren

Overstappen ANWB Wegenwacht, nu het hele jaar door mogelijk
Vanaf 1 januari 2016 is het voor ANWB leden mogelijk om hun Wegenwacht Service, na het eerste
verzekeringsjaar, op elk moment op te zeggen. Met deze wijziging kunt u uw klanten op elk
moment onze Pechhulp Verzekering adviseren. Uw klant profiteert dan van alle voordelen die onze
Pechhulp Verzekering biedt. Bovendien bespaart hij al snel enkele tientallen euro’s per jaar.

ARAG
Vanaf prolongatiemaand 01-2016 zijn wij begonnen met de eerder aangekondigde omzettingen van
ARAG producten. Dit in verband met de tariefswijziging en keuze verzekerd bedrag externe kosten.
Indien uw relatie heeft aangegeven niet het standaard Extern verzekerd bedrag te wensen dan
hebben wij dit direct aangetekend. U ontvangt van ons een kopie polis.
Een actueel tarievenoverzicht vindt u terug op ons Extranet.

DAS
DAS Rechtsbijstand heeft haar algemene voorwaarden gewijzigd. Wij passen alle polissen in 2016
per hoofdvervaldatum aan. Ook zijn er een aantal bijzondere voorwaarden gewijzigd. Deze nieuwe
voorwaarden zijn te vinden via onze website.
Tevens worden alle polissen dit jaar geïndexeerd met 3.5%.
Ook zijn wij in navolging van DAS genoodzaakt een aantal producten aan te passen.
DAS rechtsbijstand voor verkeersdeelnemers heet voortaan DAS voor Verkeer en Vakantie.
Bestaande producten worden gewijzigd indien er een pluspakket van toepassing is. Het pluspakket
en de bijbehorende no-claim korting komt vanaf 2016 te vervallen.
De oude (niet modulaire) Rechtsbijstand voor particulier producten kunnen al enige tijd niet meer
worden afgesloten.
Voor bestaande polissen vervalt vanaf 2016 de eventueel van toepassing zijnde no-claimkorting.
De dekking pluspakket blijft hier wel bestaan. Dit kan een premiewijziging tot gevolg hebben. Wij
raden u aan om te bekijken of het nieuwere modulaire pakket voor particulieren niet
gunstiger is voor uw relatie.
Een overzicht van de wijzigingen die worden doorgevoerd vanaf 01-01-2016 vindt u terug op ons
Extranet onder het menu-item documenten.

SponzorPolis Personenautoverzekering
De tarieven voor SponzorPolis personenautoverzekering dekking WA en WA i.c.m. beperkt casco
worden komend jaar verhoogd.
Het nieuwe tarievenboek en de premieberekeningsapparatuur worden zo spoedig mogelijk op ons
extranet geplaatst.

BonusPolis Personenauto
Vanaf 01-01-2016 zullen de premies voor de dekkingen WA en Beperkt Casco worden verhoogd.
Deze wijziging zal zo spoedig mogelijk in Rolls zichtbaar zijn. Ook onze tarievenkaart zal zo spoedig
mogelijk via het Extranet beschikbaar zijn.

BonusPolis Bestelauto
Sinds de invoering van dit product in 2011 zijn de tarieven niet aangepast. De laatste jaren bleken
de schadecijfers op de dekkingen Beperkt Casco en Casco niet meer in lijn met de premieinkomsten. De premies voor deze dekkingen worden dan ook vanaf 01-01-2016 verhoogd.

Quad verzekering Europeesche
Europeesche heeft bekend gemaakt een productwijziging door te voeren. Vanaf 01-01-2016
wijzigen de premies en voorwaarden van de Quadverzekering naar die van de motorverzekering
van de Europeesche. De acceptatierichtlijnen zoals die voor de Quad bestonden blijven wel
hetzelfde. Bestaande polissen zullen per hoofdvervaldatum worden gewijzigd.

Doorlopende fietsverzekering Allianz Global Assistance
In vervolg op het in dit voorjaar geïntroduceerde aflopende fiets en E-bike product heeft Allianz
Global Assistance nu ook een doorlopend fietsproduct in het assortiment. EAG Assuradeuren biedt
dit product ook aan. Neemt u Allianz Global Assistance mee in uw advies en premieberekeningen
de premies zijn concurrerend en een aantal van uw collega’s heeft het de fietsproducten van Allianz
Global Assistance reeds “ontdekt”.

Allianz Global Assistance
Allianz Global Assistance heeft haar Algemene Voorwaarden gewijzigd. De reden hiervoor het
uittreden als lid van Allianz Global Assistance bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor
Terrorismeschaden (NHT). Het artikel in de Algemene Voorwaarden over NHT is daarom gewijzigd.
In de Algemene Voorwaarden A-14 is artikel 5 “schade door terrorisme” vervallen en in de
Algemene Voorwaarden ALG13 is artikel 8 “Terrorismerisico” vervallen. Daarvoor in de plaats is de
volgende tekst opgenomen:
Terroristische organisaties en dictatoriale regimes
Wij vergoeden geen schade aan personen, ondernemingen, overheden en andere partijen aan wie
dit niet is toegestaan, als gevolg van nationale of internationale afspraken (sanctielijsten).
Uw relaties worden per brief op de hoogte gesteld van deze wijziging.
De nieuwe algemene voorwaarden ALG16 en A-16 vindt u terug op onze website.

Nationale Nederlanden
Nationale Nederlanden wijzigt haar BonusMalus tabellen voor de ZPP Personenautoverzekering.
De dekking die de klant krijgt op basis van het aantal schadevrije jaren wordt voortaan per dekking
bepaald. De maximum kortingspercentages worden:
- 85% op de WA-dekking
- 50% op de Beperkt Casco dekking
- 70% op de Casco dekking
EAG Assuradeuren voert deze wijziging ook door in 2016 per hoofdvervaldatum. De
polisvoorwaarden wijzigen naar aanleiding van deze wijziging. Uw klanten worden per brief door
ons geïnformeerd over deze wijziging.
Tarieven zijn niet bekend, wel hebben wij gezien dat een aantal risico’s drastische
premieverhogingen krijgen door deze wijziging. Wij raden u aan per risico te bekijken of
een ander product binnen onze volmacht niet gunstiger is voor uw relatie. Indien
gewenst kunnen wij u een overzicht sturen van polissen in dit product in uw portefeuille.

Bedrijfsregeling11
Wij zullen vanaf 2016 de verplichte bedrijfsregeling 11 gaan uitvoeren.

SponzorPolis en BonusPolis
Vanaf 1 januari 2016 is het niet meer mogelijk DAS producten te kiezen in deze twee pakketten.
Hier blijft dus alleen ARAG nog te kiezen met alle voordelen.

Zorgverzekeringen 2016.
Het einde van het jaar is weer de tijd voor de zorgverzekeringen. De afgelopen jaren is de
portefeuille van BAE-GROEP door uw medewerking gestaag gegroeid. Dat heeft tot gevolg dat het
aanbod van collectieve zorgverzekeringen geen wijziging ondergaat. Inmiddels zijn alle tarieven en
bijzonderheden weer bekend. In de bijlagen treft u de tarieven en aanvullende informatie aan.

Zorgtarieven in de bijlagen!

Monuta
Vanaf 3 augustus 2015 hanteert Monuta Verzekeringen een nieuw aanvraagformulier met nieuwe
gezondheidsvragen en gezondheidsverklaring.
Wij willen u verzoeken bij het indienen van aanvragen alleen het nieuwste aanvraagformulier te
gebruiken. Deze kunt u op het Extranet van BAE-GROEP en EAG Assuradeuren terugvinden.
Oude aanvraagformulieren kunnen wij niet meer accepteren en moeten wij helaas aan u
terugsturen.
Indien een gezondheidsverklaring noodzakelijk is dan zal EAG Assuradeuren na het indienen van
het aanvraagformulier contact met u opnemen. De gezondheidsverklaring hoeft u dus niet zelf in te
vullen.

Premiekorting BonusPakket
Januari 2016 wordt de eerste maand waarin uw cliënten met een BonusPakket die geen schade
gemeld hebben in het afgelopen verzekeringsjaar een bonus krijgen van 10%. De bonus is van
toepassing op verzekeringen waarop geen eigen bonus/malusschaal aanwezig is. Dus brand-,
aansprakelijkheidsverzekeringen, enz. worden dan NOG gunstiger in dit pakket.
Voor de volledigheid nog even de volledige bonusschaal.
10% korting na 1 schadevrij jaar
15% korting na 2 schadevrije jaren
20% korting na 3 schadevrije jaren
Het BonusPakket is beschikbaar in STP. U kunt dus het pakket volledig digitaal aanvragen.

Sluiting kantoor rond feestdagen
Op 24 december en 31 december 2015 sluiten wij iets eerder af in verband met kerst- en
oudejaarsavond. Wij zijn dan vanaf 16.00 uur niet meer bereikbaar.

Namens alle medewerkers van BAE-GROEP en EAG Assuradeuren wensen
wij u fijne kerstdagen en een gelukkig en productief 2016!
Eindhoven, 23 december 2015.

