Nieuwsbrief 2018-03 | BAE-GROEP en EAG Assuradeuren
STP niet bereikbaar op dinsdag 20 februari 2018
Met dit nieuwbericht willen wij u nogmaals wijzen op het feit dat de STP omgevingen van
BAE-GROEP en EAG Assuradeuren in verband met onderhoudswerkzaamheden op dinsdag
20 februari niet bereikbaar zullen zijn.
Vanaf woensdag 21 februari kunt u weer op de gebruikelijke wijze muteren en polissen
aanvragen.
Wij willen u verzoeken aanvragen en mutaties op dinsdag vast te houden en vanaf
woensdag weer via STP in te dienen.

Mogelijkheid om via STP mutaties door te voeren op auto’s en AVP’s
Voor AVP en Auto producten is er een speciale mutatiebutton die niet aanwezig is bij andere
producten.
Deze button blijkt niet geheel juist te werken en zorgt voor een wirwar aan gegevens in ons
systeem.
Wij willen u verzoeken deze speciale button niet te gebruiken tot de huidige problemen zijn
opgelost.
U kunt uiteraard wel de mutaties aan ons melden zoals op de andere producten ook mogelijk
is.

Schademelding via STP
De mogelijkheid om schades te melden via STP wordt steeds meer ontdekt. De
schademelding via STP is echter alleen bedoeld om nieuwe schades te melden die nog niet
bij ons bekend zijn. Als de schade al bekend is bij EAG Assuradeuren en u wilt nadere
informatie aanleveren dan willen wij u verzoeken dit via e-mail te doen. Het invoeren van een
nieuwe schade zorgt voor dubbele schades die wij niet uit ons systeem kunnen verwijderen.
Wij willen dan ook verzoeken goed te letten op de reeds aanwezige schadenummers en
schadedata in het overzicht in STP voordat u een schade invoert.

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.

Maatschappijenlijst
Op het extranet is een nieuwe maatschappijenlijst met nummer 302 beschikbaar.

Eindhoven, 19 februari 2018.

