Nieuwsbrief 2018-04 | BAE-GROEP en EAG Assuradeuren
Wij besteden in deze nieuwsbrief nog eens extra aandacht aan onze speciale
producten: het ProfielPakket, het BonusPakket en de Bonus Bestelauto.
BonusPakket
In het BonusPakket kunt u een aantal particuliere verzekeringen onderbrengen. Een
bijzonder extra bij dit pakket is de no-claimregeling. Op de niet-motorrijtuigenproducten
bouwt uw cliënt een no-claimkorting op via 5% en 10% naar 15% van de verschuldigde
premie. Op de toch al concurrerende premies wordt dus ieder jaar een grotere korting
gegeven wanneer er geen schade wordt gemeld. De korting wordt direct verrekend en niet
via allerlei moeilijke constructies separaat of achteraf (terug)betaald.
Opstalverzekering. U heeft de keuze tussen een extra uitgebreide en alle van buiten
komende onheilendekking. De premie wordt berekend op basis van de herbouwwaarde en
hier wordt ook rekening gehouden met het bouwjaar van de woning. Glasverzekering kan
bijgesloten worden met een vast tarief van € 30,- per jaar. Neemt u de proef op de som door
een vergelijking te maken.
Inboedelverzekering. Ook hier hebt een keuze tussen extra uitgebreid en een alle van
buiten komende onheilendekking. Hier zijn bovendien excellente voorwaaden van kracht.
Indien de opstal geen eigendom is kan ook hier gebruik gemaakt worden van de glasdekking
van € 30,- per jaar.
AVP. Wij verzekeren in onze pakketten alleen nog een verzekerde som van € 2.500.000,-.
De premie is nauwelijks afwijkend van lagere bedragen en behoren tot de laagste van de
markt met een uitstekende dekking en eventueel een bij te sluiten verhaalsdekking.
Auto-, motor-, rechtsbijstand- en reis- en ongevallenverzekering. Kunt u in dit pakket
ook meenemen. Op alle niet-motorrijtuigenverzekeringen bouwt uw cliënt ook de noclaimkorting op.
Het BonusPakket kunt u aanvragen via onze STP-straat. Voor uw gemak kunnen wij u ook
nog een tarievenkaart bieden omdat dit tarief niet via een blackbox wordt samengesteld. De
tarievenkaart wordt u separaat toegemaild.

Bonus Bestelauto
Sinds een aantal jaren voeren wij dit product. Berekent u dit product via Rolls dan kunt u zelf
zien dat het tarief tot de beste in de markt behoort. Deze verzekering wordt altijd in een
pakket opgemaakt en in het pakket kunnen dus meerdere auto’s verzekerd worden. Dit is
voor grotere bedrijven ideaal omdat dan alle auto’s tegelijk verrekend worden. Ook is dit
product via STP in te voeren.

ProfielPakket
Het ProfielPakket bestaat al sinds 2003 en is dit jaar fors gewijzigd. In tegenstelling tot het
BonusPakket kan uw cliënt hier profiteren van een pakketkorting die oploopt tot 10%.
Opstalverzekering. Met een keuze tussen extra uitgebreid en alle van buiten komende
onheilen krijgt u een vaste verzekerde som van € 600.000,-. Hier kunt u al dan niet gewenst
een glasdekking toevoegen tegen een vaste premie van € 30,- per jaar.

Inboedelverzekering. Ook hier hebt u een keuze tussen extra uitgebreid en alle van buiten
komende onheilen. De vaste verzekerde som is hier € 100.000,- en u kunt eventueel ook
kiezen voor een buitenhuisverzekering. Indien uw cliënt geen eigenaar is van de woning kan
een glasdekking bijgesloten worden tegen een vast tarief van € 30,- per jaar.
AVP. Wij verzekeren in onze pakketten alleen nog een verzekerde som van € 2.500.000,-.
De premie is nauwelijks afwijkend van lagere bedragen en behoren tot de laagste van de
markt met een uitstekende dekking en eventueel een bij te sluiten verhaalsdekking.
Rechtsbijstand-, reis- en ongevallenverzekering. Kunt u ook in dit pakket opnemen. De
pakketkorting loopt op tot 10% en wordt over alle dekkingen gegeven.
Het ProfielPakket kunt u via de STP-straat aanvragen. Helaas kunnen wij u niet meer
voorzien van een tarievenkaart omdat de tarieven van de brand- en avp-verzekeringen via
een blackbox worden berekend.

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.

Maatschappijenlijst
Op het extranet is een nieuwe maatschappijenlijst met nummer 303 beschikbaar.

Eindhoven, 19 maart 2018.

