overvoer
naar
volmacht

Wij rekenen een prijs per polis,
dus geen verrassingen achteraf.
Door onze duidelijke en heldere
aanpak weet u exact waar u aan
toe bent.
De vergoeding.
Voor de overvoer van uw provinciale portefeuille
naar uw volmacht bij dezelfde maatschappij,
van verzekeraars rekenen wij een prijs per polis.
De vergoeding is afhankelijk van het vooronderzoek
en uw persoonlijke wensen. Wij leveren topkwaliteit
voor een aantrekkelijke prijs. De kosten van het
vooronderzoek worden berekend op basis
van een vast uurtarief.
Wij hopen dat wij uw interesse hebben gewekt
en maken graag kennis met uw kantoor.
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overvoer van provinciaal
naar volmacht
wie zijn wij:
Armeco is opgericht in 2006. Met onze
dienstverlening richten we ons uitsluitend op
volmachtkantoren en verzekeraars, met als
doel u te ondersteunen in het volledige proces.
Onze medewerkers hebben specialistische kennis
in diverse disciplines waaronder conversiebeheer,
portefeuille-analyse, volmachtbeheer,
acceptatie en schadebehandeling.

Armeco en haar medewerkers hebben in de
afgelopen jaren een groot netwerk binnen de
verzekeringsindustrie opgebouwd, van welk netwerk
intensief gebruik wordt gemaakt om onze cliënten
optimaal van dienst te kunnen zijn.

Een overvoer van provinciaal naar volmacht heeft nogal wat impact voor uw kantoor.
Bij elke overvoer vindt er eerst een intensief vooronderzoek plaats, deze zal in
samenspraak met u of uw volmachtbeheerder voorbereid worden.
Onze werkwijze
Het vooronderzoek vormt de basis voor onze dienstverlening.
In het vooronderzoek worden in ieder geval de volgende
punten gerapporteerd:
Portefeuille analyse, d.w.z. omvang per soort verzekering,
gesplitst naar zakelijk en particulier, evenals hoeveelheden
per moment van overvoer (hoofdvervaldatum,
prolongatiedatum of vast moment).
Indien verkrijgbaar schadestatistiek van de inkomende
portefeuille.
Vastleggen afspraken met de intekenende verzekeraar.
Vastleggen van specials, tussentijdse mutaties, schade,
afwijkende premie e.d.
Bepalen in welke mate het systeem (per soort verzekering)
is ingericht, resp. nog is in te richten (voorwaarden,
clausules, acceptatieregels, volmachtbepalingen,
premieberekening e.d.).

Bepalen hoeveel externe werkplekken benodigd worden en
of de mogelijkheid van externe werkplekken aanwezig is.
Protocol opnemen hoe om te gaan met tussentijdse
systeemwijzigingen (updates e.d.), evenals hoe om te gaan
met systeemstoringen.
Per soort verzekering vastleggen welke gegevens minimaal
dienen te worden ingevoerd en welke (aanvullende)
gegevens gewenst zijn in te voeren.
Bepalen hoe de verzekeringsgegevens (kunnen) worden
aangeleverd.
Vastleggen per partij (volmachtkantoor en verzekeraar)
wie de aanspreek partners zijn.

Conversie software
De software die wij ontwikkeld hebben is specifiek bedoelt
voor conversie trajecten, via een inlogcode kunt u de status
van uw overvoer volgen, U weet altijd waar uw polissen zijn
en wanneer ze overgevoerd gaan worden.

