Nieuwsbrief 2018-02 | BAE-GROEP en EAG Assuradeuren
Uitnodiging presentatie in Eindhoven
Wij plannen een bijeenkomst op donderdag 15 maart a.s. in Eindhoven. In ons nieuwe
kantoor op het Flight Forum bent u welkom vanaf 9.30 uur tot 17.00 uur. Natuurlijk zorgen wij
voor broodjes tussen de middag.
Het programma ziet er als volgt uit:
- Cyberverzekeringen
- AVG (28 mei 2018) info door DAS
- Nieuw particulier product van DAS
- Presentatie door DELA
- Risk Explorer – Risico-profiel, advies en verzekeringsprogramma

Geïnteresseerd? Snel aanmelden dan op info@baegroep.nl , want er zijn maar
een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
U kunt zich ook aanmelden via de website van BAE-GROEP.
STP-verbouwing op 20 februari 2018
Op 20 februari a.s. gaat ons softwarehuis een nieuwe versie STP installeren. Helaas is dan
op deze dag geen gebruik van STP mogelijk. Gelieve uw aanvragen en mutaties te bewaren
tot de volgende dag.

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.

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.

Lindenhaeghe zie mail 17.01.2018

(Wft) PE 2018 wat is de status?
De huidige PE-periode 2017 - 2019
Ben jij in het bezit van een of meerdere Wft-diploma’s, dan heb je tot 1 april 2019 de tijd om
je PE-examens te halen.* De geldigheid van het PE-examen is niet afhankelijk van het
moment waarop je in deze periode het PE-examen haalt. Of je het PE-examen dit jaar doet
of begin 2019, maakt voor de geldigheid dus niet uit. Als je het examen maar haalt vóór 1
april 2019.

De ervaring leert echter dat, wanneer de einddatum van een PE-periode in zicht komt, de
kans groter wordt dat een bepaalde locatie ‘vol’ zit. Dat wordt bevestigd door de cijfers van
DUO: in het eerste half jaar van de PE-periode bleef de verwachte drukte uit. Ook is het
natuurlijk verstandig om rekening te houden met een mogelijk herexamen. Wij adviseren je
dan ook om dit jaar je PE-examens voor de huidige PE-periode af te ronden.
1 april 2018
Nieuwe actualiteiten: let op!
PE-examens gaan altijd over de afgelopen 3 jaar. Ieder jaar op 1 april, dus ook dit jaar,
worden er nieuwe toetstermen in de examens opgenomen. Let dus goed op: doe jij na 1 april
2018 examen (PE, maar ook Wft initieel), zorg dan dat je ook de aanvullende toetstermen
bestudeert. Aanvullingen op het studiemateriaal staan rond maart 2018 klaar in Mijn
Lindenhaeghe. Volg de Lindenhaeghe-nieuwsbrieven voor actuele informatie.
PE Consumptief krediet en PE Basis: wel of niet?
En dan is er nog de vraag of er deze periode nog iets verandert met betrekking tot PE
Consumptief krediet voor hypotheekadviseurs en/of PE Basis. Helaas heeft het CDFD
hierover nog geen duidelijkheid kunnen verschaffen. Vooralsnog blijft het advies dus om
gewoon het vakbekwaamheidsbouwwerk te volgen. We kunnen ons echter wel voorstellen
dat je even wacht met het boeken van deze PE’s.
Meer hierover lees je in dit artikel.
Even checken: welke PE-examens jij moet doen?
Om te bepalen welk(e) PE-examen(s) je moet doen, kijk je welke
beroepskwalificatiediploma’s je in je bezit hebt. Gebruik hiervoor het schema van het
vakbekwaamheidsbouwwerk (zie onder dit artikel). Check de bovenste rij en stel vast over
welke beroepskwalificaties jij beschikt.
Vervolgens kijk je in de tweede rij van dit schema welke PE-examens je moet doen om deze
beroepskwalificaties te behouden. In de onderste drie rijen van het schema (bij ‘initiële
examens’) staat aangegeven welke diploma’s binnen deze beroepskwalificatie horen en
zodoende geldig worden gehouden met het betreffende PE-examen. Let op de vrijstellingen:
ga jij op voor PE Schade zakelijk dan hoef je dus PE Basis en PE Schade particulier niet
meer apart te doen.
*Let op als je een nieuw Wft-diploma haalt
Haal je in de periode van 1 april 2017 tot 1 april 2019 een (nieuw) initieel Wft-diploma, dan
hoef je pas in de periode van 1 april 2019 tot 1 april 2022 PE-examen voor dat betreffende
diploma te doen. Hierbij geldt dan dat je altijd PE-examen doet over de 'topmodule'. Ook dit
zie je terug in de onderste drie rijen van het schema (bij ‘initiële examens’).
Aanvullend: PE Zorg / PE Schade particulier / PE Schade zakelijk
Een adviseur Schadeverzekering particulier mag particulieren adviseren over
zorgverzekeringen en aanvullende ziektekostenverzekeringen. De adviseur
Schadeverzekering zakelijk mag bovendien de zakelijke markt hierover informeren.
Beide diploma's dien je geldig te houden met de betreffende PE.
Heb je het diploma Wft Zorg, geldig gehouden met de PE Zorg, dan heb je het recht om te
adviseren en bemiddelen met betrekking tot zorgverzekeringen, particulier en zakelijk
(collectief).
> Naar alle PE-opleidingen en examens
Link is: http://bae.lindenhaeghe.nl
> Naar alle Wft-opleidingen en examens
Link is: http://bae.lindenhaeghe.nl
Ga je de komende periode aan de slag? Dan wij wensen wij jou heel veel succes. Heb
je vragen over jouw PE-diploma’s of heb je hulp nodig bij het kiezen en boeken van
een opleiding? Wat dan?

Het vakbekwaamheidsbouwwerk anno 2018

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.

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.

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, 12 februari 2018.

