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BAE-Academy met aanbod Lindenhaeghe
Met een separaat informatiebulletin hebben wij u onlangs gemaild over de mogelijkheden
gebruik te maken van de opleidingen van Lindenhaeghe. Met een mooie korting kunt u de
verplichte (maar ook de niet verplichte) opleidingen via BAE-GROEP afnemen. Voor alle
informatie verwijzen wij u nog eens naar de website van BAE-GROEP.

Basisverzekering- en aanvullende verzekeringen 2018
U hebt van ons inmiddels weer ons aanbod ontvangen voor de basisverzekering 2018. In
vergelijking met andere serviceproviders hebt u een redelijk volledig aanbod tegen goede
premies en evenzo goede beloningen. Neemt u de tijd voor de bestudering van ons aanbod
en doe ermee uw voordeel.

DELA

Nieuw!

Op verzoek van meerdere collega’s hebben wij een agentschap geopend bij DELA
Verzekeringen voor het sluiten van overlijdensrisicoverzekeringen, spaarplannen en
uitvaartverzekeringen. Wij kunnen op verzoek een inlog regelen voor u op de DELA site.
Nadere info volgt nog.

Oversluitactie ONVZ
Wenst u dit jaar extra aandacht besteden aan zorgverzekerden in uw portefeuille. Wij
beschikken over een gemakkelijke oversluitmodule van ONVZ, waar u ook MKB-klanten mee
kunt benaderen. Met een korting van 8% op de basisverzekering en 10% op aanvullende
verzekeringen kunt u een zeer interessante aanbieding maken met één van de beste
zorgpolissen in het land. U kunt bij BAE-GROEP een oversluitmodule voor particuliere
verzekerden en voor MKB-verzekerden krijgen.Voor meer informatie neemt u a.u.b. contact
op met info@baegroep.nl

Qander Consumer Finance
Wij maken u nog eens attent op een aantal zaken die bij de acceptatie van leningen bij
Qander Consumer Finance er uit springen.
- Mogelijkheid tot aanvragen van een VISA-card, met en zonder aflossing.
- Meenemen van de 13e maand bij aanvraag van een krediet
- Alimentatie wordt voor 35% meegenomen
- Bij aankoop van een woning met een tijdelijk dienstverband wordt 100% van het
inkomen meegenomen bij de bepaling van de financiering.
- Qander biedt momenteel de laagste rente. Ook dat is een mogelijkheid uw omzet in
dit segment te verhogen.
Naast Qander Consumer Finance bieden wij u ook andere aanbieders bij Maxima FD.

Centraal Beheer
In verband met het afstoten door Avéro van diverse producten hebben wij een agentschap
Centraal Beheer aangevraagd. Dit is geopend onder nummer 20908. Hier kunnen alleen de
volgende producten afgesloten worden: Overlijdensrisicoverzekering, Extra Pensioen Sparen
en Garantie Inkomen. Wij wijzen u er wel op dat er geen portefeuillerecht bestaat, natuurlijk
geen provisie wordt uitgekeerd en dat na het afsluiten van de verzekering Centraal Beheer
rechtstreeks contact onderhoudt met uw klant. Formulieren voor aanvragen zijn bij BAEGROEP verkrijgbaar.

Wijzigingen EAG Assuradeuren per 01.01.2018
Helaas is door de alsmaar stijgende schadelast een verdere premieverhoging van diverse
verzekeringen onontkoombaar. Wij volgen hiermee ook de volmachtgevende verzekeraars.
ProfielPakket. Acceptatie van nieuwe autoverzekeringen is vanaf 1 januari 2018 niet meer
mogelijk. De bestaande autoportefeuille wordt met 10% verhoogd. De AVP-verzekeringen
worden met nieuwe voorwaarden aangepast naar een verzekerde som van € 2.500.000,-. De
premie verandert vrijwel niet. De brandverzekeringen worden omgezet naar een VPI-tarief
hetgeen betekent dat er afhankelijk van klant, regio en andere omstandigheden een nieuw
tarief berekend wordt. Nieuwe voorwaarden worden ook weer toegevoegd.
In verband met VPI-tarifering kan er geen tarieventabel meer gemaakt worden, maar is de
mogelijkheid tot het berekenen van premies mogelijk via STP vanaf midden januari.
BonusPakket. De (bestel-)autoportefeuille wordt gemiddeld met 10% verhoogd. De AVPverzekeringen worden met nieuwe voorwaarden aangepast naar een verzekerde som van
€ 2.500.000,-. De premie verandert vrijwel niet. De brandverzekeringen worden met
gemiddeld 10% verhoogd. De bonuskorting wordt gewijzigd naar 5, 10 en 15% na 1, 2 en 3
schadevrije jaren. Nieuwe voorwaarden worden ook weer toegevoegd.
Aangezien hier nog wel van een vast tarief sprake is wordt hier binnenkort een nieuwe
tarievenboek gepresenteerd. Ook is premieberekening via STP mogelijk.
SponzorPolis. In verband met een onacceptabel hoge schadelast wordt SponzorPolis vanaf
01.01.2018 beëindigd. De lopende polissen worden collectief overgevoerd naar het
ProfielPakket. De wijzigingen zoals hierboven genoemd worden ook op deze portefeuille
doorgevoerd.
BromPolis. Door de beëindiging van onze samenwerking met Reaal wordt de acceptatie
van bromfietsverzekeringen vanaf 01.01.2018 beëindigd. Wij hebben voor u een collectieve
overvoer geregeld naar Unigarant. Unigarant gaat per hoofdvervaldatum in 2018 de polissen
overnemen via BAE-GROEP. Wij gaan ervan uit dat de premieverschillen niet zodanig zijn
dat klanten er problemen mee hebben.
Prolongatiekosten. Met ingang van de prolongatie januari 2018 verhogen wij de
prolongatiekosten per pakket c.q. per polis naar € 0,90 per betalingstermijn.

Cyberverzekeringen
In de vorige nieuwsbrieven hebben wij uitgebreid stilgestaan bij de cyberverzekeringen van
Hiscox en Chubb. Het zal u niet ontgaan zijn dat dit onderwerp grote aandacht heeft in onze
wereld. Wij adviseren u dan ook deze verzekeringen onder de aandacht te brengen bij uw
relaties, als is het alleen al vanwege de zorgplicht die u hebt.

Hypotheekaanbod BAE-GROEP
Sinds eind vorig jaar hebben wij ons hypotheekaanbod grondig herzien. De door ons
geboden propositie behoort tot de beste, is zo niet de beste, in Nederland. Leest u onze
nieuwsbrief 12 van 2016 nog eens door en doe er uw voordeel mee. U kunt de
nieuwsbrieven op het extranet nog geruime tijd inzien na de publicatie.

Besparing op administratie via BAE-GROEP
Indien u een agentschap beëindigt en dat overvoert naar BAE-GROEP, dan gaat dat
allemaal via één rekening-courant. Met een degressief tarief voor omslagkosten wordt de
onderbrenging van polissen bij BAE-GROEP steeds aantrekkelijker. Het samenvoegen van
portefeuilles bij meerdere serviceproviders levert ook aanmerkelijke voordelen op doordat
BAE-GROEP een tarief hanteert dat 20-30% gunstiger is.

Maatschappijenlijst
Op het extranet is een nieuwe maatschappijenlijst met nummer 302 beschikbaar.

Directie en medewerkers van BAE-GROEP en EAG Assuradeuren wensen u
prettige feestdagen en goed uiteinde.
Eindhoven, 22 december 2017.

