Risicomanagement- en verzekeringsadvies
met Risk360
De verzekeringsintermediairs in de zakelijke markt bevinden zich in een sterk veranderende
omgeving. Het loslaten van provisiebeloning, zorg-, informatie- en onderzoeksplicht en
risicomanagement zijn thema's die intermediairs van groot tot klein bezighouden. Het gebruik van
Risk360 betekent voor u als intermediair extra onderscheidend vermogen en geeft uw relatie de
zekerheid dat hij weet wat zijn risico's zijn, hoe hij die kan beheersen en dat de
verzekeringsportefeuille daar naadloos op aansluit.

Wat is Risk360





Vaststellen van leemtes in de risicobeheersing en de verzekeringsportefeuille;
Verbetervoorstellen hiervoor;
Vastlegging van het advies en afspraken
met de relatie in een PDF-rapport in de
huisstijl van uw kantoor.

Flexibiliteit

Risk360 is
 een professionele analyse- en rapportage
tool
voor
risicomanagementen
verzekeringsadvies in de zakelijke markt;
 met name geschikt voor MKB/MKB+
ondernemingen;
 een webapplicatie, dus altijd en overal
beschikbaar en up-to-date;
 niet alleen een analysestructuur, maar
biedt ook veel ‘content’;
 flexibel aan te passen aan de behoeften
van u en uw relatie.

Functionaliteit
Risk360 leidt u door een volledige of
deelanalyse van uw relatie:
 Opstellen van het klantprofiel met voor de
verzekeringen relevante gegevens;
 In kaart brengen en beoordelen van de
o aanwezige risicobeheersmaatregelen
o aanwezige verzekeringen;

Diverse onderdelen zijn optioneel, zodat u
zelf kunt beslissen
 welke diepgang de analyse moet hebben;
 welke onderdelen (zoals ‘brand’ en
‘aansprakelijkheid’) u extra wilt belichten;
 welke hoofdstukken in het rapport
worden opgenomen.

Scope van de analyse
Aandachtsgebieden Risk360:
 Relevante rechtsperso(o)n(en)
 Activiteiten
 Bedrijfsgebouwen
 Bedrijfsuitrusting, inventaris en goederen
 Motorrijtuigen
 Productiemiddelen
 Automatisering
 Transport
 Omzetderving
 Personeel
 Bestuurder/ondernemer/directie
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Gunstige tarieven
De actuele tarieven vindt u op onze website.
Wij hebben gunstige tarieven afgesproken
met meerdere samenwerkingsverbanden,
serviceproviders etc. Informeer naar uw
mogelijke voordeel.

Samenvattend: wat levert het u op

Content
Risk360 biedt naast structuur ook veel inhoud,
zoals
 De juiste vragen voor het opstellen van
een volledig klantprofiel
 Algemeen economische- en specifieke
sectorinformatie
 Sectorspecifieke risico’s
 Sectorspecifieke beheersmaatregelen
 Beschrijvingen van verzekeringen
 (Standaard) adviesteksten bij
geconstateerde leemtes en gebreken.







Koppeling met polisadministratie
Maakt uw kantoor al gebruik van FinConnect?
Dan kunt u eenvoudig gegevens vanuit de
meeste polisadministratiesystemen inlezen in
Risk360.

Nieuwe wijze van klantcontact







Door toevoeging van een nieuwe module is
het nu mogelijk om uw relatie online zelf een
deel van de vragen te laten beantwoorden.
Wanneer fysieke bijeenkomsten minder
gewenst zijn, hoeft dat het gebruik van
Risk360 dus niet in de weg te staan.

Grotere kans op succes bij acquisitie van
nieuwe relaties en behoud van
bestaande: Het adviesrapport is een
belangrijk hulpmiddel in de acquisitie van
nieuwe relaties, maar ook in het beheer
van de bestaande klanten
Optimale ondersteuning van uw zorg-,
informatie- en onderzoeksplicht door
borging van de juistheid en volledigheid
en actualiteit van het advies en door
goede
vastlegging
van
met
de
verzekeringsrelatie gemaakte afspraken
Een professioneel adviesrapport in uw
huisstijl dat de klant ervaart als extra
kwaliteit en extra dienstverlening en
waarvoor deze ook bereid is om te
betalen;
Extra (benodigde!) verzekeringen en
dekkingen door het vaststellen van
leemtes in de de verzekeringsportefeuille;
Aanzienlijke tijdwinst;
Een uniforme werkwijze en uniforme
rapportage van al uw adviseurs;
Betere relatie met uw klant omdat het
uitgangspunt niet langer de verzekeringsportefeuille is, maar de onderneming, wat
deze doet en wat de risico’s zijn.

Meer informatie gewenst?
Bezoek onze website, bel of mail
ons of scan de QR-code voor het
contactformulier.

Heldere weergave conclusies en aanbevelingen

De mening van onze gebruikers
“Door de gedegen analyse en professionele rapportage heeft Risk360 in belangrijke mate
bijgedragen aan het acquireren van deze nieuwe relatie.”
“De adviseur heeft met behulp van Risk360 een heel ander gesprek met zijn klant of
prospect: veel meer over het bedrijf in plaats van over de verzekeringsportefeuille.”
“De adviseur weet nu veel meer over het bedrijf wat het in de toekomst eenvoudiger
maakt om inhoudelijk op zaken in te gaan.”
“De klant ziet de waarde van de analyse en is ook bereid om ervoor te betalen.”

