
MyBaloise – Een polis maken BA Uitbating, Objectieve 
aansprakelijkheid, Arbeidsongevallen en Brand handel
Maakt u een nieuwe zaak op via MyBaloise? Dan start u met het creëren of oproepen van de verzekeringnemer, uw klant. 

Open MyBaloise en klik op ‘Verzekeringen’.
Het ‘Overzicht bemiddelaar’ opent. 
Links onder de datum klikt u op ‘Nieuwe klantensessie’. 
Zoek of creëer de klant. U kunt gebruik maken van de handleiding: klanten aanmaken en selecteren.

In het ‘Overzicht klant’ kiest u links op de tak en het product waarvoor u een polis wilt maken: bijvoorbeeld Arbeids- 
ongevallen, Huispersoneel.
U hebt 3 keuzes: ‘Simulatie’, ‘Offerte’ of ‘Voorstel’.
Wilt u een polis maken? Klik dan op ‘Voorstel’.



Het scherm ‘Algemene gegevens’ opent. Vul de gevraagde gegevens in. Nadien kunt u verdergaan via ‘Volgende’, rechts 
onderaan.

Op de volgende schermen vult u steeds de gevraagde gegevens in. Ga verder via ‘Volgende’, rechts onderaan. 
 
U werkt het voorstel af tot het scherm ‘Waarborgen en formules’. Vul ook hier de gewenste gegevens in. 
Bij ‘Codering’ krijgt u de mogelijkheid om de commissie aan te passen. En afhankelijk van het product kunt u ook de perio-
diciteit aanpassen en korting geven.

Klik op ‘Voltooien’ om het voorstel op te slaan.
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In het scherm ‘Detail Voorstel’ hebt u een aantal mogelijkheden:
• Wilt u het voorstel openen en afdrukken? Klik dan op ‘Afdrukvoorbeeld’.
• Wilt u het informatieplicht document openen en afdrukken? Klik dan op ‘Informatieplicht’. 
• Wilt u het voorstel omzetten naar een polis? Klik dan op ‘Verzenden’.
• Wilt u het voorstel wijzigen? Klik dan op ‘Voorstel wijzigen’ en verander wat nodig is.
• Wilt u een 2e voorstel maken? Voor hetzelfde product? Voor deze verzekeringnemer? Met andere mogelijkheden?  

Klik dan op ‘Voorstel op basis van dit voorstel’.

Tip: MyBaloise zet het voorstel pas om in een polis nadat u op ‘Verzenden’ klikt.

In het ‘Overzicht bemiddelaar’ en ook in het ‘Overzicht klant’ kunt u de acties terugvinden die u gedaan hebt. 

Let op, enkel in het tabblad ‘Overzicht Niet-Leven (oud)’.
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Hoe druk ik de bijzondere voorwaarden af?
In ‘Overzicht Bemiddelaar’ klikt u op ‘Overzichten’ en daarna kiest u voor ‘Overzicht documenten’.

Zoek het document dat u wilt afdrukken. Vink het document in de eerste kolom aan en klik onderaan op ‘Afdrukvoorbeeld’ 
of ‘Afdrukken’.
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