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Monuta
Bij de eerstvolgende herdruk worden de voorwaarden
rondom de gratis kinderverzekeringen
aangepast. Wordt bij een nieuwe uitvaartverzekering een
gratis kinderverzekering aangevraagd, dan geldt voor het
kind een wachttijd van drie maanden.
Voor deze gratis kinderverzekering worden geen medische
vragen gesteld. Mocht het gratis meeverzekerde kind door
het directe gevolg van een ongeval onverhoopt overlijden,
dan is er nu wel dekking binnen deze drie maanden
wachttijd.

Markel
Het agentschap Schouten International wordt door de eigenaar Markel voortgezet. Onder
nummer 1531 is een nieuw agentschap geactiveerd. Markel biedt de volgende producten
aan:
- Beroepsaansprakelijkheid
- Bestuurdersaansprakelijkheid
- Bedrijfsaansprakelijkheid
- Schadeverzekering voor Werknemers

Schreudert Verzekert
Schouten c.q. Markel heeft een aantal polissen verkocht aan Schreuder Verzekert. Deze
operatie is momenteel gaande. Uiteraard hebben wij met Schreuder Verzekert een
samenwerkingsovereenkomst gesloten, zodat u er verder geen omkijken naar heeft.
Schreuder is bovendien beursmakelaar hetgeen interessant kan zijn voor aanvragen die
provinciaal niet onder te brengen zijn.

Zorgcampagne 2019
Vrijwel alle verzekeraars hebben hun premie bekend gemaakt. De overzichten kunt u inzien
en eventueel downloaden op ons extranet. Wij wensen u veel succes met de nieuwe
zorgcampagne.

Lloyds Bank
Opnieuw een uitbreiding van ons hypotheekaanbod. Vanaf nu is het ook mogelijk te
adviseren en te bemiddelen voor Lloyds Bank. Hiermee is ons aanbod nog vollediger
geworden. Graag geven wij u meer informatie over de samenwerking met BAE-GROEP op
het gebied van hypotheken. De nieuwste hypotheekbankenlijst is ook weer te vinden op ons
extranet.

Anker Rechtsbijstand
De tarieven 2019 voor rechtsbijstand van Anker zijn voor u beschikbaar op het extranet van
BAE-GROEP.

IPID verplichting
Het Insurance Product Information Document (kortweg IPID) geldt voor particuliere en
zakelijke schadeverzekeringen. Dat is inclusief zorgverzekeringen, (collectieve) inkomensverzekeringen en agrarische verzekeringen. Het IPID is een wettelijk verplicht document.
Dat is een verschil met de verzekeringskaarten. Die gebruikten we tot nu toe voor bepaalde
verzekeringsproducten. De nieuwe regels bepalen dat het IPID zonder kosten aan
(potentiële) klanten wordt verstrekt door de partij die het klantcontact onderhoudt.
In de meeste gevallen bent u dat. Daarbij is het uitgangspunt van de nieuwe regels, dat het
IPID schriftelijk wordt verstrekt. En voorafgaand aan het sluiten van een verzekering.
Online verstrekken kan ook. Maar dan wel via een (link naar een) downloadbaar document of
een document dat toegankelijk blijft. En alleen na expliciete en aantoonbaar vastgelegde
toestemming van de (potentiële) klant. Ook moet dit passen in de (digitale) context waarin
we met deze klant zakendoen. Dat is bijvoorbeeld het geval als hij of zij een e-mailadres aan
u doorgeeft om zaken te kunnen doen.

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.

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.

Aanpassing tarieven BAE-GROEP
Voor het eerst sinds 2015 passen wij de tarieven aan. De omslagkosten wijzigen per 1
januari 2019. Agentschappen met minder dan 200 polissen worden met 10% verhoogd.
Aangezien de grotere agentschappen veel minder werk veroorzaken zal daar geen
verhoging doorgevoerd worden. Met deze kleine verhoging blijven wij nog altijd ruim onder
de tarieven die andere serviceproviders rekenen. Een en ander betekent overigens ook dat
overvoeren van agentschappen naar BAE-GROEP steeds voordeliger wordt, omdat de
omslagkosten voor grotere portefeuilles al bijna 10 jaar niet meer verhoogd zijn. Denk aan de
voordelen: administratieve verlichting, volledig aanbod, beperking aantal rekeningen-courant.

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

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 305 beschikbaar.

Hypotheekbanken
Op het extranet is een nieuwe lijst met hypotheekbanken beschikbaar.
Eindhoven, 19 november 2018.

