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Binnen EBLINC is nieuwe functionaliteit ontwikkeld. Naast het vergelijken van premies
bestaat nu ook de mogelijkheid om offertes te maken. In eerste instantie, een collectieve
overlijdensrisico verzekering van Leidsche verzekeringen (dochter van RGA). De bedoeling
is dat het productaanbod wordt uitgebreid.
Premies berekenen en vergelijken is nu al mogelijk. Voor het aanvragen van een offerte is
een samenwerkingsovereenkomst met Leidsche verzekeringen nodig. Offertes worden dan
“a la minute” geproduceerd in EBLinC.
Indien u de samenwerking nog niet heeft, kan dit eenvoudig worden geregeld door hier de
samenwerkingsovereenkomst te downloaden/ ondertekenen en naar Leidsche
te retourneren.

Vergelijken
Bestaande premies kunnen worden vergeleken met de premies van de aanbieder.

Stap 1. Klik op de snel button “premievergelijking en Offertes” (Bedrijf > regelingen >
Premieverg.)

Stap 2. Maak een keuze of u eerst de premie wilt vergelijken of dat u direct een Offerte* wilt
hebben van Leidsche Verzekering Maatschappij.
* Binnen de Help-omgeving kunt u het samenwerkingsdocument downloaden (zoek
op “Leidsche”).

Indien u heeft gekozen voor “Vergelijken”, dan selecteert u:
1. De aanbieder
2. Bedrijf kiezen voor vergelijking
3. Selecteer “ vergelijken”

En ga naar “2” in de busbaan:

Als het KvK en de SBI code bekend zijn dan worden deze velden automatisch gevuld (bij het
aanmaken van een bedrijf worden deze automatisch opgehaald bij de KvK).

Geef aan of er een Franchise van toepassing is en geef de dekking (X maal salaris) aan.

Klik op de groene vink.
Overzicht van de bestaande premies en de eventuele nieuwe premies:

In “GROEN” de lagere premies en in “ROOD” de hogere premies. Onderaan de tabel het
totale prijsverschil.

Offerte aanvragen
Stel dat de cijfers uitnodigen voor een offerte, klik dan op de snelkoppeling “ Offerte
aanvragen”:

Selecteer wederom Aanbieder, Regeling, Bedrijf:

In de busbaan bij “2” vult u de volgende gegevens in:

Invoer van een correct IBAN nummer is vereist*.
* Deze invoer is noodzakelijk i.v.m. het feit dat de opmaak van een eventueel contract
volledig STP (Straight-through processing) wordt afgehandeld.

De offerte wordt per email toegezonden. Bovendien komt de offerte automatisch in de
Offertemap te staan.

