Nieuwsbrief 2018-08 | BAE-GROEP en EAG Assuradeuren
STP nieuwe versie
Vrijdag 28 juli a.s. wordt er een nieuwe versie van STP geplaatst. Deze versie zal de
toegang tot STP niet lang onderbreken. Daarom verzoeken wij u bij een weigering uw
verzoeken even te parkeren totdat STP weer bereikbaar is.

Monuta nieuws
Tijdens bijeenkomsten hebben wij onderstaande informatie voor u verzameld. Het gaat hier
ondermeer om een verdeling in percentages van de advieskosten en een uitgave van trends
& cijfers. Daarnaast verwijzen wij u ook graag naar de volgende links
Productuitleg: https://www.youtube.com/embed/t9g2bg51guI
Het nut van een uitvaartverzekering: https://www.youtube.com/embed/7hVw7tW7qq0

Bonus en Profiel in Rolls (brand en aansprakelijkheid)
Wanneer u een update in Rolls ophaalt ziet u voortaan bij berekeningen van opstal, inboedel
en AVP-verzekeringen ook onze producten van het BonusPakket en het ProfielPakket.
Afhankelijk van de ingegeven informatie ziet u dat onze producten zeer concurrerend
uitpakken t.o.v. andere aanbieders. Natuurlijk waren de (bestel-)autoverzekeringen al
aanwezig in Rolls.

Mailadressen BAE-GROEP en EAG Assuradeuren
Het valt ons op dat na enige tijd het gebruik van onze mailadressen weer vergeten wordt.
Het is ook in uw belang dat mails snel en correct afgewikkeld worden. Daarom geven wij u
hierbij nog eens onze mailadressen, te gebruiken bij mails aan de diverse afdelingen.
Nieuwe polissen en (intermediair)wijzigingen BAE-GROEP
Nieuwe polissen en (intermediair)wijzigingen EAG
Alle schadecorrespondentie BAE en EAG

agenten@baegroep.nl
eagacceptatie@baegroep.nl
schade@baegroep.nl

Incasso, RC en overig financieel

financieel@baegroep.nl

Hypotheken

hypotheek@baegroep.nl

Financieringen

maximafd@baegroep.nl

DAN NOG EEN TWEEDE EN DRINGEND VERZOEK: A.u.b. geen mails naar meerdere
adressen sturen. Dit werkt averechts en veroorzaakt onnodige problemen.
Ik dank u hartelijk voor uw medewerking.

Allianz Global Assistance – fiets
Wij maken u er nog even op attent. In onze volmacht kunt u ook het uitgebreide
rijwielproduct van Allianz Global Assistance sluiten. Zowel op maand- als éénmalig tarief
kunt u diverse mogelijkheden kiezen. Alleen diefstal, maar ook ongevalsdekking en pechhulp
kunt u in uw advies meenemen.

Uitbreiding hypotheekaanbod
Het grote aanbod hypotheekmogelijkheden is opnieuw uitgebreid.
Wij kunnen vanaf u ook behulpzaam zijn bij het offreren van hypotheken voor:
- Woningen die als belegging worden gekocht (voor verhuur)
- Woningen die aan kinderen of ouders worden verhuurd
Aangezien veel banken dergelijke constructies niet toestaan kunt u hier uw voordeel mee
doen.

Opnieuw uitbreiding hypotheekaanbod met ABN-AMRO
ABN-AMRO is inmiddels ook toegevoegd aan ons assortiment. Wij besteden aan ons
hypotheekaanbod binnenkort meer aandacht met een speciale nieuwsbrief.

Nieuwsbrief voor medewerkers
Helaas wordt onze nieuwsbrief niet door iedereen gelezen en ook het extranet wordt niet
door iedereen bezocht, terwijl dat een goede manier is om van alle maatschappijen en
banken goed op te hoogte te blijven. Wilt u dat uw medewerkers ook de nieuwsbrief krijgen,
mail ons dan de mailadressen en zij krijgen voortaan de nieuwsbrief direct toegezonden. De
toegang tot ons extranet (BAE-GROEP en EAG Assuradeuren) is voor iedereen binnen uw
kantoor toegankelijk.

Allianz Global Assistance
Vanaf nu is het mogelijk om de pechhulpverzekering van Allianz Global Assistance die op de
ProfielPakket personenauto en BonusPolis personenauto al als dekking mee te verzekeren
waren ook als losse verzekering in alle pakketten toe te voegen. Dus ook in de pakketten
van 100% lijnen van andere verzekeraars. In die gevallen krijgt u geen pakketkorting over de
premie maar deze verzekering is een goede specialistische aanvulling voor de meeste
pakketten. De pechhulpverzekering kan vanaf nu ook als losse verzekering worden
afgesloten in het Allianz Global Assistance pakket dat ook in de STP omgeving te vinden is.
De pechhulpverzekering kan in alle gevallen pas 5 dagen na de dag ingaan als u de
berekening/aanvraag indient via STP. In alle andere gevallen zult u de melding
“Premieberekening mislukt” krijgen.
De berekening en aanvraag of offerte kan dan wel verder ingediend worden middels premie
€ 0,00. Onze acceptatie-afdeling zal van aanvragen die op premie € 0,00 binnenkomen de
aanvangsdatum wijzigen zodat de juiste premie geboekt kan worden.
Deze melding zullen wij ook nog op het offerteformulier tonen.
De pechhulpverzekering kunt u kiezen in de volgende pakketten:
-

Allianz Global Assistance
BonusPakket (ook als dekking op de autoverzekering)
ProfielPakket
NN ZPP Pakket
Goudse Schade Online

NIBC Hypotheken
De hypotheekafdeling heeft er een nieuwe aanbieder bij. NIBC Hypotheken biedt een drietal
hypotheken aan die ons aanbod verder completeren. De Investeringshypotheek, de NIBC
Direct Hypotheek en de NIBC Direct Extra Hypotheek zijn de producten die nu aangeboden
worden. U kunt de productkaarten opvragen bij info@baegroep.nl De aangepaste lijst met
hypotheekaanbieders kunt u ook op bovengenoemd mailadres aanvragen, maar staat
natuurlijk ook op het extranet. De productkaarten staan overigens ook op het extranet.

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

Hypotheekbanken
Op het extranet is een nieuwe lijst met hypotheekbanken beschikbaar.
Eindhoven, 25 juli 2018.

