Co – Assurantie Beurs
Uitgelicht:
Placing Broker
Binnen onze volmachten kunnen we u niet altijd de producten bieden die het best bij uw aanvraag passen.
Soms is een risico te groot of te zwaar, of voeren wij een product simpelweg niet in onze volmacht. In
dergelijke gevallen hebben wij de mogelijkheid uit te wijken naar de Nederlandse of Engelse co-assurantie
beurs zodat we u toch goed van dienst kunnen zijn.
Nederland en Engeland
Als APC Holland hebben wij de unieke mogelijkheid om zowel op de Nederlandse als Engelse beurs
risico’s voor u onder te brengen. Onze partner voor het plaatsen van risico’s op de Engelse beurs is APC
Underwriting te Londen en voor Nederlandse risico’s is dit Mutsaerts te Tilburg. Dit geeft ons een enorme
capaciteit en toegang tot markten die voor andere moeilijk of niet benaderbaar zijn.
Welke risico’s?
U kunt bij ons terecht voor de meest uiteenlopende risico’s. Onze specialisaties zijn:
 Brand - eventueel met Allrisk dekking
 Aansprakelijkheid - eventueel met Recall, Uit- en inbouwkosten en/of Vermogensschade
 Beroepsaansprakelijkheid
 Vastgoed portefeuilles - niet zijnde VVE’s
 CAR / montage
 Transport
Belangrijk om te weten
 Alle offertes worden digitaal met APC Holland logo afgegeven.
 De minimale premie bedraagt € 2.500 per jaar.
 De clausules zijn standaard ‘zacht’.
 Vaak is er een mogelijkheid tot all-risk dekking.
 Het eigen risico voor brandrisico’s is standaard € 2.500 per gebeurtenis.
 Offertes vraagt u aan via de daarvoor bestemde aanvraagformulieren (niet via QuoteMac).
 APC Holland incasseert voor u de jaarpremie (termijnbetaling is niet mogelijk).
 Het intermediair wijzigen van beurspolissen is niet mogelijk.
 De eventuele makelaarskosten keren jaarlijks terug. U ontvangt over dit bedrag geen provisie.
 De standaard provisie bedraagt 12.5%.
Wat doet APC Holland anders?
Wij hebben geen rechtstreekse portefeuille en hebben daarmee altijd het belang van onze intermediairs
voorop staan. Onze slogan zegt het al; “innovatie voor tussenpersonen” en dat merkt u in de service en
aandacht. Wilt u dit ook ervaren? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan.
Wat hebben wij hiervoor nodig?
-

Een ingevuld aanvraagformulier (indien brandrisico inclusief een aantal foto’s van binnenzijde)

-

Een kopie van de huidige polis

Voor vragen kunt u bellen naar 070 – 763 0 763 of mailen naar info@apcholland.nl

