Vergoedingen
Standaard en behoudens ander schriftelijk verzoek, worden wij voor onze
diensten van verzekeringsbemiddeling vergoed door de verzekeringsonderneming
via een commissie. Deze vergoeding maakt deel uit van de premie die u als klant
betaalt en is noodzakelijk om onze opdracht uit te voeren.
Deze opdrachten zijn:
1. Vóór het afsluiten van een contract: analyse van uw wensen en
behoeften, analyse van kennis en ervaring en financiële analyse voor sparen
en beleggen.
2. Het afsluiten van de gepaste verzekering: marktonderzoek, negotiëren met
verzekeraars over polisvoorwaarden en tarief, opstellen en
administratief
verwerken van polissen
3. Na het sluiten van de verzekeringsovereenkomst de nazorg leveren
(opvolging behoeften, schade regelen, verdediging tegenover de
verzekeraar, …)
De basiscommissies die door ons kantoor worden ontvangen zijn afhankelijk van
de verzekeringstak die werd onderschreven. Per tak variëren de commissies nog
in functie van de onderschreven waarborgen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tak auto: tussen 15 en 20%
Tak ongevallen en invaliditeit: tussen 20 en 25%
Tak arbeidsongevallen: tussen 5 en 7%
Tak rechtsbijstand en bijstand: tussen 20 en 25%
Tak aansprakelijkheid: tussen 15 en 25%
Tak brand: tussen 20 en 27%
Tak leven met periodieke premie: tussen 2 en 5%
Tak verzekeringsbeleggingen: tussen 1 en 3%
Tak hospitalisatie: tussen 20 en 25%
…

Daarnaast worden er door de verzekeraar vergoedingen betaald die geen
onderdeel zijn van de premie. Ze worden betaald als vergoeding voor geleverde
inspanningen om nieuwe klanten te werven, om medewerkers daartoe op te
leiden, om door de verzekeraar gedelegeerde taken uit te voeren, om risico’s te
onderzoeken (préselectie), enz. Het zijn éénmalige vergoedingen en ze kunnen de
volgende vorm aannemen:
•
•
•

een productievergoeding
een vergoeding op de omzetstijging
een rendementsvergoeding van de klantenportefeuille

U kan alle gewenste informatie over de taken die Akses vervult en over de
vergoedingen die Akses ontvangt opvragen bij ons in het kantoor.

