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Belangrijke informatie: maximering dekking Medische kosten voor inwoners uit
België en Duitsland
Een aantal ziektekostenverzekeraars in België hebben hun voorwaarden gewijzigd. Zij
sluiten de vergoeding voor medische zorg buiten Europa uit. Daarom hebben wij een
maximum vastgesteld aan de dekking Medische kosten op onze doorlopende
reisverzekeringen voor inwoners van België en Duitsland. In dit bericht willen we u hierover
informeren. Ook leest u wat dit voor u betekent.
Wat is er gewijzigd?
Onze reisverzekeringen zijn gebaseerd op het aanvullen van de medische kosten op de
ziektekostenverzekering. Nu hebben enkele ziektekostenverzekeraars in België de
werelddekking op medische kosten geschrapt. Dat betekent dat wij geen regres meer
kunnen plegen bij deze ziektekostenverzekeraars en dat wij een extra risico lopen. Daarom
hebben wij besloten om de dekking Medische kosten op onze doorlopende
reisverzekeringen te maximeren tot € 30.000,- per persoon per reis voor inwoners van België
en Duitsland.
Wat betekent deze wijziging voor nieuwe verzekeringen?
Doorlopende reisverzekeringen:
Vanaf 3 juli 2017 geldt voor inwoners van België en Duitsland die een Nederlandse
doorlopende reisverzekering van Allianz Global Assistance afsluiten, dat zij voor medische
kosten in het buitenland voor maximaal € 30.000,- per persoon per reis zijn verzekerd.
Kortlopende reisverzekeringen:
Het is vanaf 3 juli 2017 niet meer mogelijk voor inwoners van België en Duitsland om een
kortlopende reisverzekering van Allianz Global Assistance in Nederland af te sluiten.
Wat betekent deze wijziging voor bestaande verzekeringen?
Doorlopende reisverzekeringen:
Per prolongatiedatum wijzigt de dekking Medische kosten voor klanten uit België en
Duitsland. Zij zijn dan voor maximaal € 30.000 per persoon per reis verzekerd. De eerste
polissen waarvoor dit zal gelden, zijn de polissen die prolongeren in september.
Kortlopende reisverzekeringen:
Inwoners van België en Duitsland die een kortlopende reisverzekering hebben afgesloten
voor 3 juli 2017, zijn gewoon verzekerd.
Nieuwe clausule
Inwoners van België en Duitsland met een doorlopende reisverzekering krijgen een nieuwe
clausule op hun polisblad waarin de maximering voor Medische kosten wordt vermeld. Deze
clausule luidt:
Lees je "Nederland" in deze polisvoorwaarden? Dan bedoelen we daarmee "Nederland,
België en Duitsland". Lees je “buitenland”, dan bedoelen we daarmee alle andere landen dan
het land van je domicilie. Als de dekking Medische kosten is meeverzekerd, dan geldt voor

deze dekking een maximale vergoeding van € 30.000,- per persoon per reis voor medische
hulp in het buitenland. In de voorwaarden staan voor enkele medische kosten maximeringen
genoemd. Deze maximeringen blijven gewoon van kracht.
U kunt een pdf van de nieuwe clausule hier downloaden.
Voor welke verzekeringen geldt deze wijziging?
De wijziging geldt voor onderstaande reisverzekeringen. De wijziging geldt niet voor onze
annuleringsverzekeringen. Deze kunt u blijven afsluiten voor uw Belgische en Duitse
klanten.
Doorlopende verzekeringen:
 Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering (DRAV)
 Doorlopende Particuliere Reisverzekering (DPR)
 Doorlopende Zakenreisverzekering (DZV)
 Zakenreisverzekering (ZJP)
Kortlopende verzekeringen:
 Reisverzekering (RV)
 Adventure & Survival verzekering (A&S)

Legal & General is nu Scildon
Vanaf 1 juli is de naam van Legal & General gewijzigd in Scildon. Deze naam is inmiddels
ook van toepassing op alle uitingen zoals de website.

Reaal
Op verzoek van Reaal zullen wij de komende maand beginnen met een omzetting van de
oude opstal- en inboedelpolissen in het GGP pakket naar de nieuwe opstal- en inboedel
producten 2015 in het nieuwe RGGP pakket. Voorwaarden wijzigen niet, premies mogelijk
wel. Controleert u a.u.b. goed of de gegevens op de polissen nog juist zijn.

Hebt u ook nog een fax?
Wij horen steeds meer dat de fax uit de gratie is. Wij noteren echter nog altijd overal de
faxnummers. Wilt u via mail doorgeven als uw fax (en dus ook het faxnummer) buiten
gebruik is. Wij zullen dan ook in onze administratie dit nummer doorhalen. A.u.b. naar
info@baegroep.nl

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. Hebt 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 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.

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.

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.

Actie via Carglass valt onder eigen risico
Carglass heeft momenteel een actie waarbij ze mensen met een cascoverzekering aanbiedt
om kleine schades te herstellen. We leggen graag uit wat deze actie betekent voor de
verzekeringen van Nationale-Nederlanden.
Stichting Schadegarant selecteerde Carglass uitsluitend als hersteller van ruitreparaties.
Voor overige reparaties gelden geen prijsafspraken. Dit betekent dat de reparatie van
cascoschades onder het eigen risico valt als een klant van Nationale-Nederlanden
gebruikmaakt van de actie van Carglass. Onze cascodekking vergoedt de herstelkosten dan
niet. In het ZekerheidsPakket Particulieren bedraagt het eigen risico € 400,-.
Deze opmerking is dus ook van toepassing op de EAG-producten.

Eindhoven, 6 juli 2017.

