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Wijziging incassosysteem EAG Assuradeuren
In de loop van januari wijzigen wij voor de nieuwe incassoperiode onze manier van de
behandeling van slecht betalende klanten. In plaats van een royement van polis en
uitbesteding van de openstaande vordering aan Creman Incasso zal voortaan tegelijk met de
derde herinnering (die niet meer verzonden wordt aan uw relatie) de vordering worden
uitbesteed aan DAS Incasso. Dit betekent natuurlijk niet dat de dekking blijft bestaan. Die
wordt uiteraard na 30 dagen opgeschort. De nieuwe manier van incasseren hebben wij
gekozen vanwege de mogelijkheid polissen langer te behouden. DAS Incasso hanteert
dezelfde kosten (wettelijk) als Creman, dus attendeer uw cliënten er op dat uitbesteding een
kostbare zaak is.

Adviezen invoer STP Allianz Global Assistance
Met directe ingang is het mogelijk zowel reis- en annuleringsverzekeringen in een pakket als
individueel (dus losse polissen) te sluiten via STP. U dient echter wel de onderstaande
adviezen op te volgen om een juiste polis te verkrijgen.


Dekking Zaakwaarnemer en Dekking samengestelde reis kunnen alleen in combinatie met
Annuleringsdekking.



Dekking Geld en Sportuitrusting kunnen alleen in combinatie met bagage



Dekking Bijzondere sporten (= ongevallen bijzondere sporten) kan alleen in combinatie met de
normale ongevallen dekking.

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.

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.

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.

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.

Eindhoven, 29 januari 2018.

