Nieuwsbrief 2017-01 | BAE-GROEP en EAG Assuradeuren
Directie en medewerkers van BAE-GROEP en EAG Assuradeuren wensen u
een gelukkig nieuwjaar.
Wij starten het nieuwe jaar met een 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 februari 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.

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.

Premie-aanpassingen
BonusPakket.
De almaar stijgende schadelast op autoverzekeringen heeft tot gevolg dat wij de premies
opnieuw moeten aanpassen. De verhogingen worden gevarieerd toegepast. Het kan zelfs
zijn dat bepaalde premies ook weer dalen.
ProfielPakket.
De almaar stijgende schadelast op autoverzekeringen heeft tot gevolg dat wij de premies
opnieuw moeten aanpassen. De verhogingen worden gevarieerd toegepast. Het kan zelfs
zijn dat bepaalde premies ook weer dalen. In verband met het autotarief dat gebaseerd is op
de oorspronkelijke cataloguswaarde hebben wij ook een toeslag voor de leeftijd van de auto
ingevoerd.
In verband met steeds weer terugkerende calamiteiten in het weer zijn ook de premies van
brandverzekeringen aangepast. De extra-uitgebreide verzekering is echter minder sterk
gestegen dan de alle van buiten komende onheilen dekking die door allerlei kleinere
schaden zwaar negatief is.
Alle maatschappijen.
Wij voeren (meestal wat later) alle aanpassingen door die de volmachtmaatschappijen reeds
in de provinciale tekening hebben verwerkt.

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.

Axent naar Ardanta.
De afgelopen maanden is de portefeuille van Axent overgenomen en dus ook overgevoerd
naar Ardanta. In een aantal gevallen betekende dat ook dat de polisnummers zijn veranderd.
Gelieve dit ook in uw administratie te verwerken.

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, 10 januari 2017.

