voor
volmachtkantoren
en verzekeraars
De vergoeding.
De vergoeding is gebaseerd op een vooronderzoek,
welke mutaties er verricht dienen te worden
en de omvang van de portefeuille. Wij hopen uw
interesse te hebben gewekt en maken graag kennis
met uw kantoor.

Armeco
Jonkerbosplein 52
6534 AB Nijmegen
T 033 - 888 61 45
E info@armeco-groep.nl

wie zijn wij:

wat doen wij:
Armeco heeft voor u een eigen persoonlijke flexmedewerker klaar staan, die u kunt
inschakelen wanneer daar bij u behoefte aan is. Armeco wordt hiermee een verlengstuk
van uw bedrijf. Onze flexmedewerkers hebben minimaal 5 jaar ervaring in de volmacht

Armeco is opgericht in 2006. Met onze
dienstverlening richten wij 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,
volmachtbeheer, acceptatie, schade afwikkeling en
volledige backoffice.
Armeco en haar medewerkers hebben in de
afgelopen jaren een groot netwerk binnen de
verzekeringsbranche opgebouwd, van welk netwerk
intensief gebruik gemaakt wordt om onze cliënten
optimaal van dienst te kunnen zijn.

wereld of bij verzekeraars.
Onze werkwijze
Het vooronderzoek vormt de basis van onze dienstverlening. Hieronder een opsomming van wat Armeco voor
u kan betekenen:
	Persoonlijk advies voor uw kantoor op maat;
	Uw polisadministratie op afgesproken tijden overnemen of uw werknemers hiermee ondersteunen, zodat uw
administratie op dagverwerking blijft.
	Portefeuille overvoer binnen de volmacht en/of provinciaal naar volmacht;
	Het inregelen van uw verzekeringssysteem;
	Proces herziening, binnen uw organisatie;
Uw persoonlijke flexmedewerker kunt u rechtstreeks benaderen, zodat u direct kan communiceren,
en direct voor u aan de slag kan gaan. Dit kan op locatie of vanuit Armeco via een internetverbinding.

Wij rekenen een prijs per uur of een prijs per polis, dus geen verrassingen achteraf.
Door onze duidelijke en heldere aanpak weet u exact waar u aan toe bent.

