HET TELLUS 4-STAPPENPLAN

Dienstverlening in assurantiën volgens de nieuwe norm
TELLUS is een gerenommeerd kantoor gespecialiseerd in
assurantiebemiddeling en risicoanalyse voor iedereen die meer
verwacht. Zoals succesvolle ondernemende mensen uit het MKB
en DGA’s.
Door onze bijzondere werkwijze en persoonlijke aandacht genieten
onze relaties van doordachte oplossingen, méér inzicht en minder
zorgen.
Onze aanpak, op basis van het unieke TELLUS 4 -STAPPENPLAN,
biedt u een helder inzicht van de actuele status van uw
assurantiën. Wij zien het als onze missie om garant te staan voor
maatwerk, dienstverlening en hoogwaardig advies.

Stap 1: kennismaking
Volgens onze beproefde werkwijze beginnen wij met een persoonlijke kennismaking
waarin wij ons uitgebreid aan u voorstellen en u alle gelegenheid heeft uw
persoonlijke situatie aan ons kenbaar te maken. Het in kaart brengen van de risico’s en
de verhouding tussen uw privésituatie en uw zakelijke risico’s zal uiteindelijk leiden tot
een compleet overzicht waar wij mee aan het werk gaan.
Wij bieden u tevens de mogelijkheid om uw inboedel, kostbaarheden en opstal(len)
vakkundig te laten taxeren ten aanzien van aanschaf- en vervangingswaarde.
Hier kunnen kosten aan verbonden zijn welke u altijd terugziet in ons voorstel.
Hierdoor worden mogelijke interpretatieverschillen in het geval van schade voortijdig
gesignaleerd. De gehele schadeafwikkeling vindt extern plaats en kunt u online volgen
via onze website.
Om uiteindelijk tot een persoonlijke en volledige aanbieding te komen is het goed
afstemmen van het door u gewenste risico, ten aanzien van componenten als ‘eigen
risico’ en ‘premievoordeel’, voor ons van groot belang. Wij bieden op basis van onze
jarenlange ervaring de expertise om u uiteindelijk van de beste producten te voorzien
tegen de meest gunstige tarieven.
Uit ervaring blijkt dat wij altijd in staat zijn u met een concurrerende aanbieding te
kunnen verrassen.

Stap 2: risico analyse
Na onze eerste kennismaking en het inventariseren dragen wij, in uw opdracht,
zorg voor een uitgebreide risicoanalyse conform de uitkomsten van ons
kennismakingsgesprek.
Hierin brengen wij voor u in kaart waar de bedreigingen zich bevinden en wat de
beschermingsopties voor u kunnen zijn. Door een schematisch en transparant
overzicht zult u beter in staat zijn een keuze te maken ten aanzien van risicoafdekking
en gevolgen van potentiële schades. U kunt hierbij rekenen op de door ons
aangeboden kwaliteitsproducten van optimaal passende maatschappijen.
Door onze uitstekende contacten en grote inkoopkracht profiteert u hierbij van
zeer concurrerende tarieven. U ontvangt een overzicht van uw bestaande situatie
ten opzichte van onze mogelijkheden. Alle kostencomponenten zoals premie en
besparingen worden transparant uiteengezet.

Na het uitvoerig bespreken van de analyse, het voorstel en uitreiking van ons
Dienstverleningsdocument volgt de formele opdracht en dragen wij zorg voor het
aanpassen en afsluiten van de verschillende producten. U kunt vanaf dit moment
genieten van de rust en de voordelen die TELLUS u biedt.

Stap 4: nazorg/contact
Wanneer de risico’s door de betrokken maatschappijen zijn geaccepteerd en de polis
is afgegeven volgt de nazorg die TELLUS u verleent. Dit houdt in dat we gezamenlijk
controleren en vaststellen dat de gemaakte afspraken correct zijn. Vervolgens
spreken wij af samen periodiek uw pakket te toetsen aan de eventueel gewijzigde
omstandigheden.
Bent u ook toe aan een volgende stap op assurantiegebied?
Neem dan contact met ons op voor een afspraak.
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Stap 3: voorstel, advies en overeenkomst

