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BAE-GROEP Genomineerd voor Gouden Lotus Award.
Als genomineerde voor een Gouden Lotus Award Serviceprovider heb je natuurlijk de plicht jouw
aanbod nog eens tegen het licht te houden.
Wij bestuderen momenteel ons leven- en hypotheekaanbod. Wij willen dat nog verder
optimaliseren, zodat wij onze taak als genomineerde nog beter invulling kunnen geven.
Let u op de volgende nieuwsbrief. Hier gaan wij de veranderingen aankondigen.
Wijzigingen STP.
Na de laatste update kunt u naast het BonusPakket ook het ProfielPakket aanvragen via STP. We
hebben dan dus twee pakketten online!
Ook beschikt het programma over een aantal nieuwe functies:
-

Openstaande posten van uw relaties bekijken. De gegevens die u ziet komen één op één
overeen met de gegevens zoals wij ze zien. We tonen alleen openstaande premies om het
overzicht te bewaren.

-

Schademelden. U kunt schades van uw relaties alvast bij ons melden via het de speciaal
hiervoor ontwikkelde functie. U kunt zelf de schade koppelen aan de juiste polis. Ook is het
mogelijk het SAF en andere documenten te uploaden. Via het tabblad schademeldingen op
relatieniveau kunt u direct terugvinden wat het schadenummer is geworden.
Voordeel van deze manier van werken is dat de schade direct bij ons bekend is en de
benodigde documenten ook.

-

Omdat er twee productlijnen aan te vragen zijn is ook de functie premievergelijking te
gebruiken. Met deze functie kunnen pakketten op basis van de autoverzekering vergeleken
worden. Door gegevens slechts één keer in te vullen krijgt u van verschillende producten
de premie te zien.

Wij willen u er nogmaals aan herinneren dat STP niet alleen gebruikt kan worden voor nieuwe
verzekeringen. Ook wijzigingen van polissen die niet via STP zijn aangevraagd kunt u via STP
doorgeven. Adreswijzigingen en andere relatie gerelateerde wijzigingen kunt u ook zelf verwerken.
Wij informeren u per e-mail zodra u weer gebruik kunt maken van STP.
Indien u problemen ondervindt na deze update dan kunt u contact opnemen met Alex of Sandra
Bastiaans. (alex.bastiaans@baegroep.nl / sandra.bastiaans@baegroep.nl).
Ultimate Beneficial Owner (UBO)
In verband met nieuwe wet en regelgeving wordt van ons en verzekeraars verwacht dat wij ons
inspannen om vast te stellen met welke personen wij zaken doen. Dat geldt ook voor personen die
zijn verbonden aan rechtspersonen waarmee zaken worden gedaan, zogenoemde UBO’s.
In verband met deze check willen wij u verzoeken om voortaan bij elke zakelijke aanvraag een
kopie van de KvK-uitdraai aan ons door te geven (ook bij bestelauto). Indien een KvK-nummer van
één van uw klanten wijzigt of u een wijziging doorgeeft op een bestaande zakelijke verzekering
willen wij u ook vragen ons in bezit te stellen van de meest recente KvK gegevens.
Het KvK-nummer helpt ons bij het automatisch kunnen controleren van bepaalde gegevens waar
wij wettelijk gezien toe verplicht zijn.
Tevens kan een KvK-nummer u ook helpen bij het berekenen van premies. Veel maatschappijen
werken met zogenoemde SBI-codes waarbij de hoedanigheid van het bedrijf door middel van
dit nummer eenvoudig bepaald kan worden.

Praten over eigen uitvaart steeds minder taboe
Minder dan 20% legt uitvaartwensen daadwerkelijk vast
Het kan een lastig onderwerp zijn om te bespreken: je uitvaartwensen. Toch heeft vier op de vijf
Nederlanders van 45 jaar en ouder het met vrienden, familie of gezin wel eens over hun
uitvaartwensen gehad. De keuze om begraven of gecremeerd te worden, is daarbij met 95% veruit
het meest besproken onderwerp, gevolgd door begraafplaats of as-bestemming (53%), locatie
(50%) en muziek (50%). Dit blijkt uit representatief onderzoek dat Monuta uitvoerde.[1] Opvallend
hierbij is dat Nederlanders wel openstaan voor het bespreken, maar niet overgaan tot het
vastleggen van de uitvaartwensen. Tegelijkertijd wenst men wel een uitvaart die past bij wie ze
zijn.

Emotionele momenten zijn dé gespreksopener
De momenten waarop Nederlanders spreken over hun uitvaartwensen zijn vaak na emotionele
triggers, zoals het horen van een emotioneel lied of het zien van een aangrijpende film. Ook het
overlijden van een bekende of het afsluiten van een uitvaartverzekering zijn veelgebruikte
momenten waarom men het gesprek over uitvaartwensen start. In de praktijk blijkt dat
nabestaanden veelal worstelen met de vraag hoe het afscheid van de overledene er uit moet zien.
Slechts één op de vijf mensen legt de uitvaartwensen daadwerkelijk vast. Daarom wil Monuta
mensen helpen om uitvaartwensen bespreekbaar te maken én vast te leggen.
Persoonlijke uitvaart belangrijk
Tweederde van de Nederlanders vindt het belangrijk dat de uitvaart past bij wie ze zijn. Ongeveer
40% wil een eenvoudige uitvaart zonder poespas en één op de drie hecht belang aan een afscheid
waarbij iedereen rustig de tijd heeft om met elkaar bij te praten. Het geloof lijkt in Nederland een
kleine rol te spelen; slechts één op de tien wil dat de uitvaart in lijn is met zijn of haar geloof.
Uitvaartwensen vastleggen
Hoewel de meeste mensen het niet moeilijk vinden om te praten over uitvaartwensen, neemt
slechts één op de vijf de stap om dit ook echt vast te leggen. De belangrijkste reden om
uitvaartwensen niet te bespreken of vast te leggen, is omdat men er (nog) niet aan toe is. Andere
belangrijke redenen om niet te praten over de eigen uitvaart is omdat men het liever aan de
nabestaanden overlaat en men het geen leuk onderwerp vindt om over te praten.
Zorgen wegnemen
Voor nabestaanden is het dus prettig dat de uitvaartwensen van de overledene bekend zijn en
daadwerkelijk vastliggen. Zo kunnen misverstanden worden voorkomen en het geeft een
geruststellend gevoel.
Naast de emotionele zorgen rondom een uitvaart kunnen er helaas ook financiële zorgen optreden.
Want uit onderzoek blijkt dat drie op de tien Nederlanders geen enkele mogelijkheid ziet om de
kosten van de uitvaart binnen 30 dagen te kunnen betalen als iemand in hun naaste omgeving
overlijdt. Nog eens 12% geeft aan het niet zelf te kunnen betalen, maar verwacht het geld op
andere wijze bij elkaar te krijgen. 10% heeft geen idee of ze de kosten binnen de gestelde
betalingstermijn kunnen betalen.
Heeft u nog geen voorziening getroffen voor de uitvaartkosten of wilt u weten of u nog steeds
voldoende verzekerd bent? Neem dan contact met ons op en vraag een adviesgesprek aan.
[1] Onderzoek uitgevoerd in mei 2016 onder 1093 respondenten van 45 jaar en ouder.

Nieuwe gezondheidsverklaring Monuta.
Monuta heeft een nieuwe gezondheidsverklaring uitgegeven. Wij verzoeken u hiermee rekening te
houden. De verklaring is bij deze nieuwsbrief bijgevoegd.
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Eindhoven, 16 september 2016.

