Nieuwsbrief 2017-09 | BAE-GROEP en EAG Assuradeuren
Monuta
Monuta heeft tot nu toe altijd bezwaar gemaakt tegen de overvoer van provinciale polissen
(bij BAE-GROEP) naar de volmacht van EAG Assuradeuren. Daarin is sinds kort
verandering gekomen. Volmachtgeschikte polissen kunnen overgevoerd worden naar de
volmacht van EAG Assuradeuren. Heeft u daarvoor interesse (vanwege de omslagkosten)
laat dat dan even weten via een mail aan info@baegroep.nl.
In verband met de grote aantallen polissen (het betreft hier duizenden polissen) kunnen wij
geen toezegging doen over de snelheid van verwerking.

Rondzending nieuwsbrief
Wij verzoeken u vriendelijk onze nieuwsbrief rond te zenden op uw kantoor zodat iedere
medewerker de inhoud kan waarnemen. Wij merken dat helaas veel medewerkers niet op de
hoogte zijn van de ontwikkelingen en het nieuws dat wij u sturen. Indien u meerdere
mailadressen wenst op te geven voor de nieuwsbrief kan dat via info@baegroep.nl

Controle kantoorgegevens op de websites!
Op de websites van EAG Assuradeuren en BAE-GROEP wordt verwezen naar u voor
informatie. Zijn uw gegevens die wij daar melden nog steeds correct? Graag even
controleren en indien er iets gewijzigd moet worden, a.u.b. mailen naar info@baegroep.nl

Uitbreiding STP- straat
Vanaf heden is het mogelijk het modulaire particuliere product van DAS Rechtsbijstand in het
ProfielPakket in de STP straat te sluiten. Bij meerdere verzekeringen in dit pakket kan de
pakketkorting oplopen tot 10%. Dat is dus ook van toepassing op de verzekeringen van
ARAG en DAS in dit pakket.
Opnieuw goede ontwikkelingen. Ook het Reaal Goed Geregeld Pakket is nu volledig
beschikbaar in de STP-straat. Het Reaal Totaal Pakket is helaas alleen nog via de mail
aan te vragen. Hiervoor kunt u onze standaard formulieren gebruiken.

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 heeft.

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.

ASR Budgio verhoging met 18%.
Nadat ASR de acceptatie van nieuwe verzekeringen heeft beëindigd gaan ze nu een
verhoging van de bestaande portefeuille doorvoeren. Wij zullen die verhoging niet
doorvoeren omdat we met een omzetting bezig zijn. Volgend jaar zullen we de lopende
portefeuille bekijken en daar aanpassen waar nodig.

Allianz fietsverzekering
Wij wijzen u nog eens op de concurrerende fietsverzekeringen van Allianz Global
Assistance. U hebt voor uw klanten de keuze tussen een standaard en compleet pakket.
Wij hebben voor u de diverse mogelijkheden op een rij gezet.
Standaard pakket
3 jaar
Doorlopend

Fietsverzekering

vanaf € 56,voor 3 jaar

vanaf € 2,35
per maand

Compleet pakket
3 jaar
Doorlopend
vanaf € 109,voor 3 jaar

vanaf € 3,85
per maand

Diefstal
Schade
Vergoeding leenfiets
24/7 pechhulp
Juridische hulp
Volledige
aankoopwaarde
terug
Looptijd

Na 3 jaar
afschrijving
3 jaar

Minimaal
12 maanden

Na 3 jaar
afschrijving
3 jaar

Minimaal
12 maanden

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 op over de werkwijze.

Zoekt u kantoorruimte?
Zoals u weet hebben wij een aantal maanden geleden een nieuw kantoorpand op het Flight
Forum te Eindhoven (bij Airport) betrokken. 100 meter van N2/A2 en dus goed en snel
bereikbaar. Op verschillende etages zijn nog ruimtes vrij, variërend van 200 of 300 meter tot
een gehele etage van 700 meter. Zoekt u ook kantoorruimte tegen een goede prijs, mailt u
ons dan even, dan brengen wij u in contact met de eigenaar

Eindhoven, 22 juni 2017.

