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Nieuw particulier product van DAS - DAS voor Particulieren Totaal
Met de introductie van een nieuwe STP-versie is enkele weken geleden ook het nieuwste
particuliere product van DAS Rechtsbijstand voor u beschikbaar geworden.
Dit product vervangt het huidige DAS voor Particulieren Compleet. Het huidige DAS voor
Particulieren Modulair kunt u gewoon blijven voeren.
Eén dekking, vrijheid in eigen bijdrage
DAS voor Particulieren Totaal heeft de meest uitgebreide dekking en werkt met een eigen
bijdrage. De klant kiest zelf de hoogte van de maximale eigen bijdrage en bepaalt daarmee
de hoogte van de premie. Uw advies spitst zich toe op de afweging: is de klant bereid en in
staat een eigen bijdrage te betalen wanneer juridische hulp nodig is? De klant betaalt een
eigen bijdrage afhankelijk van de stappen die in zijn zaak worden gezet. Hij betaalt per zaak
nooit meer eigen bijdrage dan hij maximaal heeft gekozen.
Helemaal up-to-date
DAS voor Particulieren Totaal is helemaal up-to-date en biedt bijvoorbeeld ook bescherming
in de deeleconomie. De dekking kan worden aangepast aan de persoonlijke situatie van uw
klant. Daarvoor zijn er twee mogelijkheden: het uitsluiten van het onderdeel Werk en een
aanvulling voor Scheidingsmediation. Is uw klant (en partner) bijvoorbeeld gepensioneerd,
dan kan hij het onderdeel Werk schrappen. Verder is de dekking van DAS voor Particulieren
Totaal volledig. Zo is voortaan iedereen op dezelfde wijze verzekerd van deskundige
juridische hulp.
Premies
Voor gezin/samenwonenden

Premie per jaar
€ 319,-

Onderdeel Werk uitsluiten
Onderdeel Scheidingsmediation meeverzekeren

Toeslag of korting per jaar
- € 75,+ € 40,Korting per jaar

Maximale eigen bijdrage bij behandeling van een zaak:
 €0
 € 100
 € 300
 € 550


€ 0,€ 20,€ 85,€ 135,-

Alleenstaanden zonder kinderen krijgen een korting van 10%.

De premie is exclusief 21% assurantiebelasting.

Workshop
DAS Rechtsbijstand biedt in samenwerking met EAG Assuradeuren diverse workshops aan
om de productkenmerken te bespreken. Laat u ons middels een reply op deze e-mail weten
of u geïnteresseerd bent daarin? Wij zullen dan een workshop bij ons op kantoor of op een
kantoor van DAS inplannen dit najaar.

DAS voor Verkeer en Vakantie ook in STP beschikbaar
Gelijktijdig met het nieuwste particuliere product hebben wij ook het product Das voor
Verkeer en Vakantie in STP beschikbaar gemaakt. Wij hebben gezien het productaanbod dat
DAS u te bieden heeft gekozen om de drie particuliere producten in een pakket op te nemen
zodat u deze ook buiten het ProfielPakket om los kunt afsluiten. De losse
rechtsbijstandproducten vindt u in het pakket “DAS Particuliere producten” binnen STP.

Vernieuwde Rechtsbijstandsverzekering Particulieren De Goudse
Verzekeringen
Sinds begin dit jaar kunt u dit product al kiezen voor nieuwe aanvragen binnen onze STP
omgeving.Vanaf prolongatiemaand september 2018 gaan wij lopende polissen converteren
naar dit nieuwe product.
Het nieuwe product is een modulair product dat helemaal kan worden afgestemd op de
behoeftes van uw klant.








Basisdekking al vanaf € 5,- per maand.
Aanvullende dekkingen: Inkomen en Arbeid, Personen-, familie- en erfrecht, Mediation bij
echtscheiding, Verkeer, Wonen en Belasting en vermogen.
Uw relatie kan dekkingen op elk moment aan- en uitzetten, zo betaalt hij nooit te veel.
Onafhankelijke rechtshulp door SRK Rechtsbijstand, met maar liefst 80 advocaten.
Geen eigen risico. Wel een franchise van € 175,- (of € 1.000,- tegen premiekorting).
Eenmalig kosteloos advies over een zaak waar uw relatie persoonlijk belang bij heeft.
Vrije advocaatkeuze.

Wat verandert er voor bestaande verzekeringen?











De basisdekking is opgeknipt in losse dekkingen.
Uw relatie verzekert alleen waar hij behoefte aan heeft.
De franchise is verlaagd van € 225,- naar € 175,-.
De wachttermijn voor mediation bij echtscheiding is verkort naar één jaar.
Eenmalige vergoeding van € 500,- als er bij een scheiding geen mediation wordt gebruikt.
De dekking Wonen is flink uitgebreid. O.a. juridische hulp bij de (ver)huur van een woning en
conflicten bij het (ver)bouwen van een (huur)woning en een tweede vakantiewoning.
Voor de aanvullende dekkingen (exclusief Mediation bij echtscheiding) geldt een maximale
vergoeding voor externe kosten van € 50.000,-.
Voor Mediation bij echtscheiding geldt een maximale vergoeding van € 3.000,-.
De dekking Verkeer geldt niet alleen voor motorrijtuigen, maar bijvoorbeeld ook op de fiets, in
het openbaar vervoer en als wandelaar. Een conflict in verband met een caravan of boot is
ook meeverzekerd.
Er geldt een nieuwe premie.

Premiewijziging
De afgelopen acht jaren is de premie niet veranderd. Toch is in die periode het prijsniveau
aanzienlijk gestegen. Daarom passen we nu de premie aan. Daarbij is ook goed bekeken
hoe vaak verzekerden een beroep doen op de verschillende dekkingen. Dit kan een
premiedaling of -stijging tot gevolg hebben.
Hoe werkt het aan- en uitzetten van dekkingen?
U kunt op ieder moment de dekkingen aan- en uitzetten voor uw relatie. Uw relatie betaalt
alleen premie voor de periode dat een dekking aan staat. Let op: als hij een dekking uitzet en
die later weer aanzet, gaat er een nieuwe wachttermijn in voor conflicten in verband met de
sociale zekerheid en voor mediation bij echtscheiding. En als hij een dekking pas aanzet op
het moment dat hij een conflict ziet aankomen, is hij voor dat conflict niet verzekerd.

Nieuwe voorwaarden Doorlopende Reisverzekering De Goudse Verzekeringen
Vanaf prolongatiemaand augustus 2018 worden de voorwaarden op de Doorlopende
Reisverzekering van De Goudse gewijzigd naar vesie 6.0.
T.o.v. de Aanvullende Voorwaarden Doorlopende Reisverzekering 5.0 zijn de volgende
artikelen gewijzigd:
 Artikel 1.2 en 1.4 zijn aangepast. De premie van uw reisverzekering betaalt u verspreid over het
gehele verzekeringsjaar en niet alleen tijdens uw vakantieperiode(n). Het is daarom niet de
bedoeling dat dekkingen even “aan” worden gezet tijdens de vakantieperiode en daarna weer
worden “uitgezet”. Omdat we deze tendens wel constateren hebben we de voorwaarden
aangepast. Wanneer u een bepaalde dekking kiest, bijvoorbeeld Bagage, dan geldt deze keuze
voortaan verplicht voor een heel jaar.
 Artikel 2.5.3 verhoging verzekerd bedrag. De maximale vergoeding voor berging, stalling en
vervoer van uw motorrijtuig en/of de aanhanger naar een garage was gedekt tot €125,-, dit bedrag
bleek vaak onvoldoende, daarom hebben we dit verhoogd naar €350,-.
 Artikel 2.6.3 toevoeging. In artikel 1.4 staat dat er geen dekking is voor bagage als u een tripje
maakt naar het buitenland zonder overnachting. Deze beperking is nu ook opgenomen bij “Wat is
niet verzekerd”. We hebben deze beperking in de voorwaarden staan omdat er te vaak oneigenlijk
gebruik werd gemaakt van de reisverzekering.
 Artikel 2.6.3 toevoeging. In de uitleg over onvoldoende zorg is opgenomen dat u ook verstandig
moet omgaan met het vervoer van breekbare spullen, dus niet in de ruimbagage maar goed
ingepakt in uw handbagage.
 Artikel 2.9.2 is aangepast. Als u een reis boekt en de reissom ook betaalt voor uw reisgenoten die
geen verzekerde zijn op uw polis (dus de reis bijv. schenkt aan uitwonenden kinderen), dan viel dit
deel van de reissom niet onder de dekking als u om een geldige rede moest annuleren. Nu is dit
wel verzekerd.

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.

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.

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.

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.

Maatschappijenlijst
Op het extranet is een nieuwe maatschappijenlijst met nummer 304 beschikbaar.

Hypotheekbanken
Op het extranet is een nieuwe lijst met hypotheekbanken beschikbaar.
Eindhoven, 23 augustus 2018.

