Nieuwsbrief 2016-02 | Update STP
Beste dames en heren,
Sinds enige tijd kunt u gebruik maken van de aanvraagmodule in STP.
Op dit moment kunt u hierin het BonusPakket aanvragen en wijzigingen doorgeven.
Ook is het mogelijk van alle lopende polissen bij EAG Assuradeuren binnen uw portefeuille
polisgegevens te bekijken. Voor polissen die niet STP geschikt zijn kunt u ook via STP wijzigingen
aan ons doorgeven. https://eag.unit4stp.nl/stp8
STP staat onder constante ontwikkeling en in verband met nieuwe functies binnen het programma
zullen wij binnenkort een update van het systeem moeten uitvoeren.
Deze update gaat helaas niet zonder verlies van een aantal zaken. Wij vragen dan ook uw
medewerking in deze.
Geparkeerde aanvragen (aanvragen die bij u nog in behandeling zijn) zullen bij de update niet
overgezet kunnen worden. Deze dient u dus vóór de update aan ons toe te sturen of te printen
zodat u deze opnieuw kunt invoeren als de nieuwe versie beschikbaar is. Indien een aanvraag kan
komen te vervallen is er geen actie van uw kant vereist.
Nadat de update is uitgevoerd is het mogelijk offertes te maken in STP welke u kunt oppakken en
via uw mailprogramma inclusief de van toepassing zijnde voorwaarden aan uw relaties kunt sturen
(STP verstuurt de offerte vooralsnog niet automatisch).
Als een relatie het uiteindelijk niet eens is met de door u afgegeven offerte kunt u een nieuwe
versie hiervan aanmaken en deze weer toesturen aan de klant. Oudere versies kunnen altijd
opnieuw opgeroepen worden.
Ook nieuw in deze versie is het wijzigen van relatiegegevens.
Binnen niet al te lange tijd zal in nieuwe updates de functionaliteit premievergelijking en
schademelding uitgerold worden. Wij zijn ook druk bezig met de uitbreiding van het
productassortiment. Wij houden u hier van op de hoogte.
Wij zullen u ruim van tevoren inlichten indien de datum van de update bekend is, zodat u de
geparkeerde aanvragen kunt verzamelen.
Heeft u nog vragen naar aanleiding van dit bericht, bent u uw inloggegevens kwijtgeraakt of wilt u
een medewerker toevoegen aan STP dan kunt u contact opnemen met Alex of Sandra Bastiaans.
BAE-GROEP
Overvoer arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van Nationale Nederlanden naar Movir.
Binnenkort gaat Nationale Nederlanden haar arbeidsongeschiktheidsverzekeringen overvoeren naar
de specialist Movir. U kunt nu ervoor kiezen deze polissen over te voeren naar
BAE-GROEP, zodat u niet een apart agentschap voor Movir hoeft te openen. Indien u dit wenst kunt
u dat per mail doorgeven aan info@baegroep.nl
Eindhoven, 3 maart 2016.

