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Geachte partner

De laatste jaren zijn de wijzigingen in de verzekeringssector in een stroomversnelling gekomen. De technologische evoluties, 

de wijzigingen in het consumentengedrag, maar vooral ook de MiFID-wetgeving drukken een duidelijke stempel op het 

verzekeringslandschap.

De bescherming van klanten en volledige transparantie in dienstverlening staan centraal.

We hebben duidelijke keuzes gemaakt om de kwaliteit van onze gezamenlijke dienstverlening naar onze klanten te verbeteren. 

We ondersteunen u als partner met up-to-date informatie, opleidingen, workshops en praktische masterclasses om optimaal te 

beantwoorden aan de klantverwachtingen en de nieuwe wettelijke vereisten.

Baloise Insurance kiest voor een duurzame samenwerking met de professionele makelaars, de beste garantie voor kwaliteit 

naar de eindklant.

Ook in 2016 bevestigen we deze keuze formeel. Hierin willen we heel transparant zijn, ook naar de buitenwereld.  

Onze ondersteuning  is volledig gericht op het verder uitbouwen en invullen van ons partnership.

In deze brochure lichten we onze visie op partnership toe en hoe we dit valoriseren.

We wensen u een prettige lectuur en kijken uit naar de verdere samenwerking met uw kantoor in 2016. 

Met vriendelijke groeten

Henk Janssen

CEO 
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Deel I - Basisvereisten voor een duurzame 
samenwerking

Om kwaliteit in dienstverlening te kunnen garanderen, zijn er een aantal basisvereisten.  

Deze basisvoorwaarden zijn gekoppeld aan de ondersteuning die Baloise Insurance biedt.

Voortgezette vorming 
Vorming is voor een consument de beste garantie voor vakkennis en optimaal advies.

Baloise Insurance werkt samen met makelaars die aan alle wettelijke vereisten voldoen en biedt in aanvulling op de diverse 

sectorale initiatieven een ruim opleidingsaanbod via Baloise Insurance Academy.

MyBaloise
Om aan alle wettelijke verplichtingen en de evoluerende klantverwachtingen te kunnen voldoen, is het optimaal gebruik van 

technologie en ICT-tools onontbeerlijk.

Baloise Insurance werkt samen met makelaars die voluit gebruikmaken van alle beschikbare modules van MyBaloise.

MiFID-compliant werken 
De MiFID-verplichtingen geven ons hefbomen om ons beter te positioneren naar onze klanten.

Baloise Insurance werkt samen met makelaars die de belangen van de klant vooropstellen en op professionele wijze deze 

fundamentele gedragsregels in de praktijk brengen.

Safety world 
‘Uw zekerheid, onze zorg’ is de centrale positionering van Baloise Insurance.

Dit vertaalt zich zowel in preventietools en -advies, als in aangepaste dekkingen en diensten. Deze tools helpen de make-

laars bij het vaststellen van de behoeften van hun klant.

Baloise Insurance werkt samen met makelaars die haar visie delen op het vlak van veiligheid en die hun klanten vanuit deze 

filosofie benaderen.

Basisvereisten voor een duurzame samenwerking
Baloise Insurance Partnership



5

Deel II - Vergoedingen Niet-Leven 2016

Dit reglement omschrijft de vergoedingen in de takken Niet-Leven voor het productiejaar 2016, meer bepaald de samenwer-

kingsvergoedingen voor productie, incasso en rendement.

Partijen engageren zich om de toepassing ervan steeds te plaatsen in het licht van een kwaliteitsvolle en professionele 

dienstverlening, waarbij de behartiging van de belangen van de klant centraal staat. 

Vanaf 60 nieuwe zaken1 die u als partnermakelaar in 2016 in Niet-Leven realiseert, hebt u recht op de volgende vergoedingen.

1. Samenwerkingsvergoeding productie

Elke euro aan productie die u aanbrengt, geeft recht op een vergoeding. Die vergoeding is een percentage van de productie- 

premie1 die u realiseert. 

Productiepremie2 2016 % op de productiepremie 2016

≥ 15.000 EUR 3 %

≥ 30.000 EUR  3,50 %

≥ 60.000 EUR 4 %

2. Samenwerkingsvergoeding incassostijging5 

% incassostijging6 % op de incassostijging

> 0 % 2 %

≥ 10 % 4 %

≥ 25 % 6 %

Vergoeding voor elke nieuwe zaak BA Motorrijtuigen3 of Brand 
Particuliere Risico’s binnen een Gezinsplan met Safety Pack4

20 EUR

1 Opmerking: een verzekering Motorvoertuigen met BA én Omnium telt 
mee als 2 nieuwe zaken.

2 Productiepremie: de globale eerste jaarpremie van alle nieuwe zaken 
die werden opgemaakt in 2016.

3 BA Motorrijtuigen: personenwagen, lichte vrachtwagen (max. 3,5 t), 
sportwagen of gemengd voertuig.

4 Een Gezinsplan met Safety Pack bestaat uit minimaal 3 van de volgende 
5 risico’s: Motorvoertuigen – Brand Particuliere Risico’s – BA Gezin – 
Ongevallen privéleven en verkeer – Huispersoneel én bevat minimaal 
1 polis BA Auto en een polis Brand Particuliere Risico’s.

5 Incassostijging: het positieve verschil tussen de geboekte handels- 
premie van uw portefeuille in 2016 en deze in 2015.

6 % incassostijging: de incassostijging van 2016

                                                het incasso7 van 2015

7 Incasso = het totaal van de geboekte handelspremie in een jaar. 

Vergoedingen Niet-Leven 2016
Baloise Insurance Partnership
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3. Samenwerkingsvergoeding rendement

U verdient bij Baloise Insurance een percentage op het gemiddelde rendement1. Dit percentage verhoogt naarmate uw 

totale productie in Niet-Leven groter is. Een rendabele portefeuille loont dus.

Maar wat als u eens een pechjaar hebt met veel schades? Geen probleem, dan wordt dit geneutraliseerd, omdat het gemiddelde 

rendement gebaseerd is op de 4 jaren met het hoogste rendement uit de periode 2012 tot en met 2016.

Productiepremie 2016 % op het gemiddelde rendement 

≥ 15.000 EUR 3 %

≥ 30.000 EUR 5 %

≥ 60.000 EUR 10 %

≥ 100.000 EUR 12 %

Hierbij zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

• Incasso eind 2016 ≥ 62.500 EUR

• Incasso eind 2016 ≥ 95% van het incasso eind 2015

Gelieve ook rekening te houden met de Algemene modaliteiten (zie blz. 19)

1 Hoe berekenen wij uw gemiddelde rendement?

Stap 1: 

Aftopping van uw schadedossiers

Schadedossiers worden afgetopt op 25 % van het incasso Niet-Leven van het jaar 2016 met een minimum van 30.000 EUR 

en een maximum van 125.000 EUR.

Stap 2: 

Berekening van het rendement per jaar

Totaalincasso van het jaar 

min de som van de schadelasten 

                  (betalingen + reserves)

min de som van de kosten 

                  (vergoeding + algemeen)

Stap 3: 

Wij laten het jaar met het slechtste rendement van de 5 vorige jaren vallen.

Stap 4: 

Berekening van het gemiddelde rendement

(Rendement van de 4 jaren met het hoogste rendement van de jaren 2012, 2013, 2014, 2015 en 2016)

                                                                                                4

Vergoedingen Niet-Leven 2016
Baloise Insurance Partnership
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Deel III - Vergoedingen Leven 2016

Dit reglement omschrijft de vergoedingen in de takken Leven Particulieren en Leven Ondernemingen voor het productiejaar 2016: 

basis- en beheervergoeding voor producten uit het gamma Sparen1 en Beschermen en voor producten uit het gamma Beleggen.

Partijen engageren zich om de toepassing ervan steeds te plaatsen in het licht van een kwaliteitsvolle en professionele 

dienstverlening, waarbij de behartiging van de belangen van de klant centraal staat. 

1 De aanbrengvergoeding op klassieke levensverzekeringen wordt omschreven in het addendum bij dit reglement. U kunt deze bijlage terugvinden op de portaalsite.

Basisvergoeding

Product Standaard Variatie

Sparen 

Particulieren

Ondernemingen

Zelfstandigen

EB Loontrekkenden

Save Plan • hoofdwaarborg

 • aanvullende waarborgen

Junior Plan 

VAPZ • hoofdwaarborg

 • aanvullende waarborgen

Sociaal VAP  • hoofdwaarborg

 • solidariteitsdekkingen

 • aanvullende waarborgen

Riziv • hoofdwaarborg

 • solidariteitsdekkingen                

 • aanvullende waarborgen

IPT • hoofdwaarborg

 • aanvullende waarborgen               

Benefit Plan • hoofdwaarborg

 • aanvullende waarborgen 

Collectieve arbeidsongeschiktheidsrente

IPT Werknemers • hoofdwaarborg

 • aanvullende waarborgen

4 %

4 %

2 %

4 %

4 %

4 %

4 %

4 %

4 %

4 %

4 %

4 %

4 %

2 %

5 %

5 %

2 %

5 %

0 % - 6 %

0 % - 15 %

0 % - 5 %

0 % - 5,50 %

0 % - 15 %

0 % - 5,50 %

4 %

0 % - 15 %

0 % - 5,50 %

4 %

0 % - 15 %

0 % - 5,50 %

0 % - 15 %

maatschappij

raadplegen

 

Vergoedingen Leven 2016
Baloise Insurance Partnership
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Product Standaard Variatie

Beschermen Overlijdensverzekering 

Overlijdensverzekering Schuldsaldo

Overlijden Select

Overlijdensverzekering IPT

Overlijdensverzekering IPT Schuldsaldo

Overlijdensverzekering BLV

Overlijdensverzekering BLV Schuldsaldo

Overlijdensverzekering Kredietsaldo

Aanvullende waarborgen

 • Premieterugbetaling

 • Arbeidsongeschiktheidsrente

 • Ongeval

 • Verkeersongeval

Gewaarborgd Inkomen

Omzetverzekering

Arbeidsongeschiktheid - IAT

Hospitalisatieverzekering

15 %

15 %

5 %

15 %

15 %

15 %

15 %

15 %

15 %

15 %

15 %

15 %

15 %

15 %

15 %

15 %

0 % - 25 %

0 % - 25 %

0 % - 5 %

0 % - 25 %

0 % - 25 %

0 % - 25 %

0 % - 25 %

0 % - 40 %

0 % - 15 %

0 % - 15 %

0 % - 15 %

0 % - 15 %

0 % - 15 %

0 % - 15 %

0 % - 15 %

0 % - 15 %

Beleggen Invest

Invest 23

Invest 26

2 %

2 %

2 %

0 % - 3 %

0 % - 3 %

0 % - 3 %

Producten die onderschreven werden voordat het gamma van Baloise Insurance gecommercialiseerd werd, worden 

vergoed conform het addendum bij dit reglement. U kunt deze bijlage terugvinden op de portaalsite.

Beheervergoeding voor producten Sparen en Beschermen

Beheervergoeding voor producten Sparen en Beschermen is voorzien voor:

1. nieuwe zaken 

2. verhogingen van minstens 250 EUR jaarpremie

3. eenmalige bijstortingen van minstens 1.000 EUR

van volgende producten:

Sparen Beschermen

Particulieren Ondernemingen Risicoverzekeringen1

Zelfstandigen EB Loontrekkenden

Save Plan

Junior Plan

VAPZ

Sociaal VAP 

Riziv

IPT

Benefit Plan2

IPT Werknemers

Overlijdensverzekering

Overlijden IPT

Overlijden BLV

1 Overlijdensverzekering Kredietsaldo, Overlijdensverzekering Select, Gewaarborgd Inkomen, Omzetverzekering, Arbeidsongeschiktheid en Hospitalisatieverzekering 
komen niet in aanmerking.

2 Raadpleeg uw accountmanager om de precieze modaliteiten te kennen voor groepsverzekeringen met 25 of meer aangeslotenen.

Vergoedingen Leven 2016
Baloise Insurance Partnership
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Beheervergoeding is ook voorzien voor verhogingen van minimaal 250 EUR jaarpremie van producten die in aanmerking 

kwamen voor vergoedingen bij Mercator of bij Nateus en die nu niet meer worden gecommercialiseerd. Er wordt geen 

beheervergoeding toegekend op een overdracht van reserve, zowel een interne overdracht als een overdracht van een 

andere verzekeringsmaatschappij.

Onder nieuwe zaken verstaan we nieuw opgemaakte polissen die noch geheel, noch gedeeltelijk in vervanging komen 

van bestaande polissen.

Onder verhogingen van minstens 250 EUR jaarpremie verstaan we verhogingen van de geplande jaarpremie van recur-

rente spaarplannen van minstens 250 EUR (exclusief eventuele taksen) ten opzichte van de historisch hoogste jaarpremie  

(zie ‘Verhoging na recuperatie’). 

Bij EB Loontrekkenden moet de gemiddelde verhoging van de nettojaarpremie per aangeslotene ten gevolge van een 

reglementswijziging minimaal 250 EUR bedragen.

Voor EB Loontrekkenden en IPT moet de geplande jaarpremie na verhoging minstens gelijk zijn aan de minimumpremie 

vermeld in de tabel van de wegingsfactoren.

De berekening van de beheervergoeding voor producten Sparen en Beschermen

De som van de nettopremies van deze producten vormen, eventueel na toepassing van een aantal cumulatieve wegingsfac-

toren, de vergoedingsbasis.

Onder nettopremie verstaan we:

 • bij eenmalige stortingen: de premie die, overeenkomstig artikel 2 van de bijzondere modaliteiten (zie achteraan dit 

barema) in aanmerking komt;

 • in de andere gevallen: de voorziene jaarlijkse premie.

De nettopremie is telkens exclusief forfait, opslag voor premiesplitsing en eventuele taksen, maar met inbegrip van de 

premies voor de aanvullende waarborgen. 

Vergoedingen Leven 2016
Baloise Insurance Partnership

De hierna vermelde wegingsfactoren zijn cumulatief en worden toegepast in de volgorde waarin ze hieronder voorkomen.

Wegingsfactoren 

in functie van de:

premie

IPT1 (Sparen Zelfstandigen) < 1.500 EUR 0 %

EB Loontrekkenden

< gemiddeld 500 EUR  

per aangeslotene en  

per reglement

0 %

duur van  

de polis (n)

Sparen Particulieren
duur polis < 10 jaar

0 %Risicoverzekeringen

Sparen Ondernemingen2

duur polis < 5 jaar

duur polis ≥ 5 jaar  

en < 10 jaar
n/10

duur van de 

premiebetaling (m)

duur premiebetaling

m  < 10 jaar
m/10

1 De premie IPT, na toepassing van deze wegingsfactor, is gelijk aan de jaarpremie verhoogd met de eenmalige aanvangspremie gedeeld door 10.

2 Voor EB Loontrekkenden geldt de gewogen gemiddelde duur.
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1 Voor EB Loontrekkenden komt het gemiddelde verzekerde risicokapitaal Overlijden van de aangeslotene in aanmerking voor de eventuele toekenning van deze verhoging.

Overlijden

Voor iedere polis Sparen (waarvoor een beheervergoeding wordt voorzien) met voldoende verzekerd risicokapitaal 

Overlijden, wordt de toegekende beheervergoeding (voor deze polis) met 10 % ervan verhoogd. 

Onder verzekerd risicokapitaal verstaan we het verzekerde kapitaal bij overlijden verminderd met de eenmalige 

premies.  

Minimaal te verzekeren risicokapitaal Overlijden

Sparen Particulieren ≥ 25.000 EUR

of Sparen Ondernemingen1 ≥ 50.000 EUR

Uitzondering Junior Plan:

zodra een bijkomende waarborg Overlijden onderschreven werd, heeft deze polis recht op deze verhoging.

Vergoedingen Leven 2016
Baloise Insurance Partnership

De duur van de polis (n) en de duur van de premiebetaling (m) worden uitgedrukt in volledige jaren. 

Er wordt enkel rekening gehouden met gehele jaren.

Voor een eenmalige premie is de duur van premiebetaling gelijk aan 1. In geval van verhogingen op een bestaande polis, 

wordt onder duur van de polis en duur van de premiebetaling, de nog resterende duur van de polis verstaan of de nog 

resterende duur van de premiebetaling op het ogenblik van de verhoging.

De vergoedingsbasis exclusief de premies voor EB Loontrekkenden bepaalt het vergoedingspercentage. 

Vergoedingsbasis Vergoedingspercentage

vanaf 10.000 EUR 10 %

vanaf 20.000 EUR 15 %

vanaf 30.000 EUR 20 %

vanaf 40.000 EUR 25 %

vanaf 60.000 EUR 30 %

vanaf 80.000 EUR 35 %

vanaf 100.000 EUR 40 %

Voor het bepalen van de beheervergoeding wordt het behaalde vergoedingspercentage toegepast op de volledige vergoedings-

basis, inclusief de premies voor EB Loontrekkenden.
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Recuperatie

Verworvenheid van de beheervergoeding

Zodra de polis 4 jaar loopt en daarvoor 4 jaarpremies werden betaald, is de beheervergoeding definitief verworven.

Indien de geplande jaarpremies niet (of gedeeltelijk) betaald worden of indien de verlopen duur korter is, zal de beheer-

vergoeding worden herberekend en teruggevorderd in verhouding tot de betaalde premies en de verlopen duur. Wanneer 

de geplande duur bij aanvang van de premiebetaling korter is dan 4 jaar, worden de betaalde premies vergeleken met de 

geplande duur van de premiebetaling.

In de volgende gevallen moet in de vorige alinea 4 jaar en 4 jaarpremies door 10 jaar en 10 jaarpremies worden vervangen:

• polissen die niet werden onderschreven in het kader van de 2e of 3e pensioenpijler;

• polissen die onderschreven werden in het kader van de 2e of 3e pensioenpijler vanaf een leeftijd ouder dan 55 jaar met 

een duur van 10 jaar of langer.

Voor het bepalen van het aantal jaarpremies en de duur, wordt er enkel rekening gehouden met gehele jaren. 

Stopzetting premiebetaling of verlaging van de geplande jaarpremie 

Indien de premiebetaling wordt stopgezet (tenzij bij het overlijden van de verzekerde) of de polis wordt afgekocht voordat de 

beheervergoeding volledig is verworven, wordt de niet-verworven beheervergoeding gerecupereerd. 

Bij een verlaging van de geplande jaarpremie gebeurt de hiervoor beschreven recuperatie in verhouding tot die verlaging.

Niet-betaling van de geplande jaarpremie

Op het einde van het 1e tot het 4e jaar volgend op het aanvangsjaar van de polis wordt nagekeken of de geplande jaarpremie 

werd betaald (er wordt geen rekening gehouden met eenmalige bijstortingen).

Werden er onvoldoende jaarpremies gestort, dan wordt de beheervergoeding in verhouding tot het tekort gerecupereerd.

Er wordt daarbij rekening gehouden met eerdere recuperaties.

Voor alle polissen buiten het kader van de 2e of 3e pensioenpijler, en voor polissen in het kader van de 2e of 3e pensioen-

pijler onderschreven vanaf een leeftijd ouder dan 55 jaar met een duur van 10 jaar of langer, wordt gedurende de eerste 

10 jaar volgend op het aanvangsjaar, nagekeken of er 1 tot 10 jaarpremies zijn betaald. Is voor deze polissen de duur van 

de premiebetaling minder dan 10 jaar, dan wordt dit nazicht beperkt tot de duur van de premiebetaling.

Verhoging na recuperatie

Indien het spaarplan wordt hervat of de geplande jaarpremie wordt verhoogd na een eerdere stopzetting of verlaging van de 

jaarpremie, wordt opnieuw een beheervergoeding toegekend in functie van de modaliteiten (duur polis, duur premiebeta-

ling, premiegrootte,…) die op dat ogenblik van toepassing zijn. Bij de bepaling van deze beheervergoeding wordt rekening 

gehouden met het gerecupereerde gedeelte van de originele beheervergoeding. 

De historisch hoogste jaarpremie werd bij de recuperatie verhoudingsgewijs verlaagd. De nieuwe beheervergoeding 

wordt berekend op basis van het verschil tussen de nieuwe (opnieuw verhoogde) premie en de bij de recuperatie verlaagde 

historisch hoogste jaarpremie. 

Vergoedingen Leven 2016
Baloise Insurance Partnership
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Beheervergoeding voor beleggingsproducten

De beheervergoeding voor beleggingsproducten is een jaarlijkse vergoeding die toegekend wordt op de globale portefeuille 

van alle beleggingsverzekeringen. Ze bedraagt 0,25% op de gemiddelde reserve van Invest, Invest 23, Invest 26 en de pro-

ducten die in aanmerking kwamen voor de beheervergoeding voor beleggingsproducten bij Mercator of Nateus1.

Voor de specifieke dienstverlening die de makelaar biedt in het kader van de beleggingsverzekeringen met tak23-fondsen 

ontvangt hij een bijkomende vergoeding van 0,25 % op de gemiddelde reserve van deze tak23-fondsen.

Onder gemiddelde reserve wordt verstaan: 

De inventariswaarde (tak23) en/of de gemiddelde reserve (tak21/tak26):

• Op het einde van elke maand wordt de inventariswaarde en/of de reserve per polis genoteerd.

 • De portefeuille tak21, tak23 en tak26 wordt berekend door de som van deze bedragen (op 31/12 van dat jaar) te 

delen door 12 (ook voor polissen die geen 12 maanden lopen). 

Op het tak23-fonds ‘Euro Cash Fund’ wordt geen beheervergoeding betaald, maar het fonds maakt wel deel uit van 

de portefeuille voor het bepalen van de globale reserve.

U ontvangt een beheervergoeding voor beleggingsproducten op voorwaarde dat de globale reserve van de portefeuille 

beleggingsverzekeringen op 31/12/2016 minstens 500.000 EUR bedraagt. 

1 Producten die onderschreven werden voordat het gamma van Baloise Insurance gecommercialiseerd werd, worden vergoed conform het addendum bij dit reglement. 
U kunt deze bijlage terugvinden op de portaasite.

Vergoedingen Leven 2016
Baloise Insurance Partnership
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Bijzondere modaliteiten

artikel 1

De voordelen van dit reglement zijn slechts effectief verworven voor polissen of verhogingen van polissen waarvoor de 

datum van opmaak en de datum van aanvang uiterlijk op 31/12/2016 vallen en de eerste periodieke premie uiterlijk op 

31/01/2017 wordt betaald. Indien de eerste premie een eenmalige storting is, gelden dezelfde voorwaarden. 

Een eenmalige bijstorting moet uiterlijk op 31/12/2016 zijn betaald, de datum van opmaak moet uiterlijk 31/01/2017 zijn 

en moet betrekking hebben op een wijziging met aanvangsdatum in 2016.

artikel 2

Polissen die in de loop van 2016 een beheervergoeding genereren en in datzelfde jaar vernietigd worden (tenzij bij overlijden 

van de verzekerde), komen niet in aanmerking voor toekenning van een beheervergoeding in 2016, noch voor het bepalen 

van de vergoedingsbasis.

artikel 3

De toekenning van de beheervergoeding of de terugvordering ervan ten gevolge van de niet-betaling van de geplande 

jaarpremie gebeurt via de bemiddelaarsrekening in de loop van het eerste kwartaal volgend op het betrokken jaar. De terug-

vordering ingevolge een aangekondigde verlaging van de premie of de vernietiging van de polis om een andere reden dan 

het overlijden van de verzekerde, gebeurt via de bemiddelaarsrekening.

artikel 4

Er worden geen voorschotten toegekend. 

artikel 5

In opdracht van de verzekeringnemer akteert de maatschappij de toekenning van de polis aan een andere tussenpersoon- 

beheerder. Vanaf de premievervaldag volgend op de ontvangst door Baloise Insurance van het door de verzekeringnemer 

ondertekend bericht van wijziging tussenpersoon, geniet deze de basisvergoeding op de premies waarvan de ingangsdatum 

later is dan de ontvangstdatum van het mandaat. De makelaar die het beheer heeft bij het onderschrijven van de polis of bij 

het onderschrijven van de verhoging ervan, geniet alle rechten en plichten in verband met de beheervergoeding voor producten 

Sparen en Beschermen voor de nieuwe zaak of die verhoging. 

De beheervergoeding voor beleggingsproducten wordt volledig toegekend aan de makelaar die op 31/12/2016 het beheer 

van de polis heeft.

artikel 6

Baloise Insurance heeft het recht om bij aanpassing van productkenmerken, nieuwe wetgeving of aangepaste retrocessies 

opgelegd door de diverse fondsbeheerders ook de bijhorende vergoedingen te herzien.

 

Gelieve ook rekening te houden met de Algemene modaliteiten (zie blz. 19).

Vergoedingen Leven 2016
Baloise Insurance Partnership
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Deel IV - Administratieve vergoedingen 
MyBaloise 2016

Dit reglement omschrijft de vergoedingen die u krijgt voor de opmaak van nieuwe zaken en bijaktes in MyBaloise.

Partijen engageren zich om de toepassing ervan steeds te plaatsen in het licht van een kwaliteitsvolle en professionele 

dienstverlening, waarbij de behartiging van de belangen van de klant centraal staat. 

Wanneer u minstens 40 nieuwe zaken1 opstelt via MyBaloise (Niet-Leven en Leven), dan hebt u recht op administratieve 

vergoedingen. 

1. Opmaak in MyBaloise

per nieuwe zaak2 Niet-Leven en Leven 12,50 EUR

per nieuwe zaak Varia Particulieren:  

Gezin Select, Veilig op Weg, Veilig Thuis
6,25 EUR

per Gezinsplan met Safety Pack 12,50 EUR

2. Bijakte

per bijakte Brand en Motorvoertuigen die 

opgemaakt is via MyBaloise en waarvoor nieuwe 

Bijzondere Voorwaarden worden afgedrukt

5,00 EUR

Voorwaarde: 

De globale gebruiksdrempel3 MyBaloise voor uw bijaktes in Brand en Motorvoertuigen moet minimaal 40 % bedragen. 

Gelieve ook rekening te houden met de Algemene modaliteiten (zie blz. 19).

1 Opmerking: een nieuwe verzekering Motorvoertuigen met BA én Omnium telt mee als 2 nieuwe zaken

2 Met uitzondering van polissen Varia Particulieren en polissen Kredietsaldoverzekering

3 Gebruiksdrempel bijaktes: de effectief door u via MyBaloise opgemaakte bijaktes, 
 inclusief de bijaktes die geen output genereren
 het totale aantal bijaktes die werden opgemaakt

Administratieve vergoedingen MyBaloise 2016
Baloise Insurance Partnership
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Deel V - Reglement  
Baloise Insurance Club 2016

Professionele makelaars die kiezen voor een duurzame samenwerking met Baloise Insurance, treden toe tot de  

Baloise Insurance Club.

Hoe kunt u lid worden van de Baloise Insurance Club?

Als u kiest voor een partnership met Baloise Insurance en minimaal 550 punten behaalt, dan maakt u deel uit van de 

Baloise Insurance Club. 

De punten kunt u verdienen van 1 december 2015 tot en met 30 november 2016 door productie te realiseren in Leven  

en/of Niet-Leven bij Baloise Insurance.

Naargelang van uw puntenaantal komt u in aanmerking voor een package.

Zo’n package bevat tickets voor onze seminaries en events.

Hieronder vindt u een overzicht.

2 topseminaries
+ 1 topevent

1 topseminarie
+ 1 seminarie
+ 1 topevent 

1 topseminarie
+ 1 topevent

1 seminarie
+ 1 event 

1 event

vanaf  
1.300 ptn

vanaf  
2.600 ptn

vanaf  
3.900 ptn

vanaf  
5.200 ptn

vanaf 
550 ptn

Reglement Baloise Insurance Club 2016
Baloise Insurance Partnership
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Als partner van de makelaar hechten we veel belang aan de ondersteuning van de kantoren op het vlak van vorming en 

trainingen. Naast ons aanbod van Baloise Insurance Academy willen we hier nog een stap verder gaan.

Seminarie en Topseminarie 2017  

Partners die kiezen voor een duurzame samenwerking worden uitgenodigd op ons jaarlijks seminarie of ons topseminarie. 

Tijdens deze seminaries belichten we een aantal actuele thema’s uit onze samenleving die onmiskenbaar invloed hebben 

op onze sector, naast de werking van Baloise Insurance in het algemeen.

De seminaries vinden plaats in het buitenland. We zorgen voor een mooie omkadering en voor een alternatief programma 

voor de partners.

Het seminarie 2017 heeft als bestemming Italië, meer bepaald Zuid-Toscane (3 dagen).

Voor het topseminarie 2017 hebt u de keuze uit Miami of skiën in Sölden (6 dagen).

De parameters voor duurzame samenwerking vindt u in het bijgesloten reglement.

Opmerkingen

• Het seminarie en het topseminarie zijn geldig voor 2 personen.

• Er kunnen maximaal 2 seminaries (seminarie en/of topseminarie) behaald worden. 4 personen is dus het maximumaan-

tal deelnemers per kantoor. Elke deelnemer moet effectief aan het kantoor zijn verbonden.

• De fiscale lasten als gevolg van het seminarie zijn ten laste van de deelnemende kantoren volgens de geldende fiscale 

bepalingen.

• Events: Baloise Insurance behoudt zich het recht voor om events te annuleren als er te weinig inschrijvingen zijn.

Uiteraard wordt dan een evenwaardig alternatief voorgesteld.

Reglement Baloise Insurance Club 2016
Baloise Insurance Partnership
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1. De puntentelling in Niet-Leven

Particulieren

Product Punten 2016

Omnium 6

BA Auto 1 5

Brand Particuliere Risico’s 5

Veilig op Weg/Veilig Thuis 2

Huispersoneel 2

Ondernemingen

Product 1 punt per schijf in EUR

Omnium Lichte vrachtwagens 150

BA Lichte vrachtwagens 150

Brand Handel 150

Brand Building 200

Brand Industrie 150

Engineering 150

Arbeidsongevallen 150

BA Bedrijven 150

BA Objectieve 
aansprakelijkheid

125

max. 20 punten per polis

1 BA Auto: personenwagen, sportwagen of gemengd voertuig

2 Een Gezinsplan met Safety Pack bestaat uit minimaal 3 van de volgende 5 risico’s:  
Motorvoertuigen - Brand Particuliere Risico’s - BA Gezin - Ongevallen privéleven en verkeer - Huispersoneel én bevat minimaal 1 polis BA Auto en 1 polis Brand 
Particuliere Risico’s.

3  3-tak KMO-Plan bevat minimaal polissen in 3 verschillende verzekeringstakken:  
Tak Motorvoertuigen|Tak Brand|Tak Ongevallen|Tak Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid

4  Voorwaarden CR-bonus op 31/12/2016 - CR ≤ 90 - Incasso ≥ 62.500 EUR

Hoe berekenen we de Combined Ratio (CR)?

Stap 1: 

Aftopping van uw schadedossiers 

Schadedossiers worden afgetopt op 25 % 

van het incasso Niet-Leven van het jaar 2016 

met een minimum van 30.000 EUR en een 

maximum van 125.000 EUR.

Stap 2: 

Berekening van het rendement per jaar 

Totaalincasso van het jaar  

min de som van de schadelasten  

 (betalingen + reserves)  

min de som van de kosten  

 (vergoeding + algemeen) 

Stap 3: 

We laten het slechtste jaar vallen en nemen 

de 4 jaren met het hoogste rendement van de 

jaren 2012, 2013, 2014, 2015 en 2016.

Stap 4:

Berekening CR

(incasso 4 jaar - rendement 4 jaar ) 

incasso 4 jaar

Polissen binnen een Gezinsplan met Safety Pack2  
of een 3-tak KMO-Plan3 

20 % extra punten Niet-Leven

CR ≤ 904

20 % extra punten Niet-Leven

Reglement Baloise Insurance Club 2016
Baloise Insurance Partnership
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Product 1 punt per schijf productiepremie in EUR

Particulieren

kapitaal Overlijden < 25.000 EUR

kapitaal Overlijden ≥ 25.000 EUR

750
500

Ondernemingen 

kapitaal Overlijden < 50.000 EUR

kapitaal Overlijden ≥ 50.000 EUR

750
500

Tijdelijke Overlijden

Schuldsaldo

100
100

Invest

Invest 23

Invest 26

1250
1250
1250B

el
eg

ge
n

S
pa

re
n

B
es

ch
er

m
en

Productiepremie 
‘premie’ van nieuwe zaken en verhogingen x de ‘duur’ van de premiebetaling

De ‘premie’ 
de eerste jaarpremie 
– inclusief aanvullende waarborgen, medische bijpremies, forfait en opslag van termijnbetaling
– exclusief eventuele taksen
– polissen met maandelijkse, driemaandelijkse of zesmaandelijkse betaling worden beschouwd als polissen afgesloten 

tegen een jaarpremie

De ‘duur’ van de premiebetaling
– groepsverzekeringen = de gemiddelde duur van de polissen
– polissen met opeenvolgende koopsommen = de duur van de polis 
– is maximaal 20 jaar

Per polis maximaal 500 punten

3. Opmerkingen

• Punten die u tijdens deze periode behaalt, kunnen niet worden overgedragen naar een volgende periode.

• Alle voorstellen die Baloise Insurance bereiken in de vermelde periode komen in aanmerking.

• De datumstempel van Baloise Insurance geldt als bewijs. De polissen Leven moeten aanvangen in de vermelde periode 

of vroeger. Ze moeten getekend en betaald zijn vóór 31 december 2016. De polissen Niet-Leven moeten aanvangen en 

betaald zijn vóór 31 december 2017.

Gelieve ook rekening te houden met de Algemene modaliteiten (zie blz. 19).

2. De puntentelling in Leven

Reglement Baloise Insurance Club 2016
Baloise Insurance Partnership
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Deel VI - Algemene modaliteiten

Toepassingsgebied: Samenwerkingsvergoedingen Niet-Leven, Samenwerkingsvergoedingen Leven, Administratieve  

vergoedingen MyBaloise en de Baloise Insurance Club

1. Deze reglementen zijn van toepassing voor de makelaar en al zijn rechtsopvolgers.

2. De deelnemers verklaren zich akkoord met deze reglementen.

3. Deze reglementen vervangen alle voorgaande reglementen en overeenkomsten uit het verleden voor zover er in de 

tekst niet uitdrukkelijk wordt van afgeweken.

4. Deze reglementen zijn enkel geldig voor 2016 met uitzondering van het reglement Baloise Insurance Club dat loopt 

van 1 december 2015 tot en met 30 november 2016.

5. Baloise Insurance heeft het recht bij aanpassing van productkenmerken, nieuwe wetgeving of aangepaste retrocessies 

opgelegd door de diverse fondsbeheerders ook de bijhorende vergoedingen te herzien.

6. Baloise Insurance behoudt zich het recht voor om de vergoedingen te verminderen of te schrappen indien de makelaar 

zich niet houdt aan de door Baloise Insurance opgestelde basisvereisten voor een duurzame samenwerking

(zie deel I - Basisvereisten voor een duurzame samenwerking). 

7. De door Baloise Insurance afgeleverde cijfers zijn onbetwistbaar.

8. Baloise Insurance kan ook de behaalde voordelen verminderen of schrappen, als in het lopende productiejaar 

vastgesteld wordt dat het saldo van de bemiddelaarsrekening niet regelmatig en tijdig werd aangezuiverd.

9. Verzekeringen die in de loop van het eerste jaar na hun aanvang vernietigd worden of waarvoor de premie niet betaald 

werd, worden in mindering gebracht van het aantal nieuwe zaken en de productiepremie.

10. De cijfers van 2016 en voorgaande jaren zijn gebaseerd op de totalen van de gegevens ex-Mercator, ex-Nateus en deze 

van ex-Avéro, exclusief de specifieke transportverzekeringen (Cargoverzekeringen, CMR Logistiek, Tentoonstellingen en 

Beurzen, Casco voor zee en binnenvaart en land- en spoorwegmateriaal, Vervoer van goederen over de weg voor eigen 

rekening).

11. Enkel de directie van Baloise Insurance is bevoegd om de bijzondere gevallen, de moeilijkheden of de eventuele 

betwistingen betreffende de reglementen 2016 te beoordelen. Zij ziet erop toe dat steeds een billijke oplossing 

nagestreefd wordt.

Algemene modaliteiten
Baloise Insurance Partnership
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Baloise Belgium nv  

Verzekeringsonderneming toegelaten 

onder codenr. 0096 met FSMA-nr. 24.941 A

Maatschappelijke zetel 

City Link, Posthofbrug 16 

2600 Antwerpen 

België  

Tel.: +32 3 247 21 11

Zetel  

Marsveldstraat 23 

1050 Brussel 

België 

Tel.: +32 2 773 03 11

info@baloise.be 

RPR Antwerpen  

BTW BE 0400.048.883 

IBAN: BE31 4100 0007 1155  

BIC: KREDBEBB

Baloise Insurance is de handelsnaam van 

Baloise Belgium nv.

www.baloise.be B
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