Klap Polischeck Zakelijk
Weet u of u onderverzekerd of misschien oververzekerd bent?”
Wilt u weten hoe het zit met uw polissen? Dat komt u te weten met de Polischeck van Klap. Het volledig
doorlichten van uw verzekeringspakket is onze expertise.
Voor ondernemingen bestaat de Polischeck uit een Portefeuilleanalyse
Fase 1
De bedrijfsactiviteiten worden zo volledig en systematisch mogelijk in kaart gebracht.
Fase 2
Vervolgens worden door het accountteam* de belangrijkste risico´s van de bedrijfsvoering geïnventariseerd
en beoordeeld.
Fase 3
In deze fase worden alle bevindingen door het accountteam geëvalueerd met voorstellen en maatregelen ter
verbetering. Ook worden aanbevelingen gedaan voor aanvullende of vervangende maatregelen met betrekking tot risicobeheersing.
Fase 4
In de vierde fase toetst het accountteam de uitkomsten van het onderzoek aan het bestaande verzekeringsprogramma. Deze toetsing omvat onder andere de omvang van de dekking en specifiek de hoogte van de
verzekerde bedragen alsmede het premieniveau.
Fase 5
Vervolgens worden de verzekeringsdekkingen ontworpen, ingekocht en gepresenteerd op basis van de
uitkomsten van de voorgaande fasen. Desgewenst kan hierbij gebruik worden gemaakt van onze mogelijkheden tot het opzetten van internationale verzekeringsprogramma´s via ons internationale netwerk. Minimaal
éénmaal per jaar wordt door het accountteam de assurantieportefeuille onderworpen aan een verkorte
check op bovengenoemde fases waardoor de portefeuille up-to-date blijft en wordt bij de jaarlijkse portefeuille bespreking aangegeven welke punten verbetering en aandacht behoeven.
* Het accountteam is een op uw verzekeringsportefeuille toegespitst team samengesteld uit onze vakspecialisten met een accountmanager als spin in het web. Vanuit de directie is een accountdirector betrokken
en als aanspreekpunt voor u beschikbaar.
* Neem voor meer informatie contact op met Jorg Roodbeen
* Tel: 020 - 305 85 79 | jroodbeen@klap.com
* Neem voor meer informatie contact op met Frank Hoffmans
* Tel: 020 - 305 85 68 | fhoffmans@klap.com
* Neem voor meer informatie contact op met Michiel Bredius
* Tel: 020 - 305 85 77 | mbredius@klap.com
Downloads
* Intermediairwijziging Polissen
* Intermediairwijziging Portefeuille
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