Tarieflijst Verzekeringen

3.1.4. Brandverzekering
Provisie op nettopremies

Overzicht betalende producten en diensten geldig vanaf 01.06.2018
Vervangt de Tarieflijst Verzekeringen van 20.11.2017
Deze lijst omvat de tarieven van de belangrijkste verzekeringen. Ze vormt een aanvulling
op de Algemene Bankvoorwaarden van de bank, de Algemene Tarieflijst en op de tarieven
en bepalingen betreffende de producten en diensten vermeld in o.a. reglementen,
informatiefiches, prospectussen, de MiFID-procedure en in andere voorwaarden
beschikbaar in alle kantoren van de bank en op nagelmackers.be en/of op de websites
van onze partnermaatschappijen.
Nagelmackers ontvangt van haar preferente partners vergoedingen, ook wel provisies of
commissies genoemd.
Deze tarieflijst vormt geen aanbod om de producten te verwerven en/of de diensten te
gebruiken die erin vermeld worden.

1. Beleggingsverzekeringen
U vindt de informatie over de beleggingsverzekeringen in de Tarieflijst Beleggingen,
beschikbaar in alle kantoren van de bank en op nagelmackers.be.

Voor deze verzekeringen zijn Fidea onze preferente partner. De informatiefiche en algemene
voorwaarden van deze verzekeringen zijn beschikbaar op fidea.be of nagelmackers.be.
2.1. Inningscommissie op nettopremies
15% op nettopremies
2.2. Rappelcommissie op nettopremies
25% rappelcommissie op 100% van jaarpremies in de portefeuille van Nagelmackers.
Het geheel van de commissioneerbare premies van de contracten waarvan de duur van
de premiebetaling minstens 10 jaar bedraagt, komt in aanmerking voor de berekening van
de rappelcommissie.
Voor de contracten waarvan de duur van de premiebetaling minder dan 10 jaar bedraagt,
gebeurt een herberekening van de commissioneerbare premie.
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S peciale risico’s
Diefstal (onbewoond gebouw)
Waarden
Wijziging van omgevingsfactoren
Alle risico’s
Dieren

Afhankelijk van het % activiteit

3.1.5. Vergoeding partnerschap Fidea
In ruil voor dit bevoorrechte partnerschap betaalt Fidea, bovenop de gebruikelijke provisies (zie Tarieflijst), een vergoeding die bestaat uit de volgende elementen.
Commissie op nieuwe zaken

5% op de nettopremies van de nieuwe zaken

Portefeuillecommissie

1% op het totale premievolume van de polissen aangehouden bij Fidea

Winstdeelname

max. 1% in functie van de claimratio

Exclusiviteitscompensatie

1% op het totale premievolume van de polissen aangehouden bij Fidea

Compensatie voor portefeuille van de
zelfstandige agenten

1% op het totale premievolume dat zelfstandige agenten van Nagelmackers aanhouden
bij Fidea

Groeicommissie zelfstandige agenten

1% op de jaarlijkse groei van de portefeuille bij
deze zelfstandige agenten

CP x M/10
3.2. Hospitalisatie
CP/10

Voor deze verzekering is DKV onze preferente partner. De informatiefiches van deze
verzekering en de algemene voorwaarden zijn beschikbaar in alle kantoren van de bank,
op nagelmackers.be en op dkv.be.

3. Risico-/niet-levensverzekeringen (BOAR)

Provisie op nettopremies

Betreft provisies op de hoofdpremies van de verzekeringen gecommercialiseerd door
Nagelmackers. Voor meer informatie, neem contact op met uw Nagelmackers-adviseur.
3.1. Brand – auto – BA familiale verzekeringen
Voor deze verzekeringen is Fidea onze preferente partner. De informatiefiches van deze
verzekeringen en de algemene voorwaarden zijn beschikbaar in alle kantoren van de bank,
op nagelmackers.be en op fidea.be.
3.1.1. Verzekering ‘wet’
Provisie op nettopremies
Verzekering huispersoneel

12%

Andere verzekeringen ‘wet’

7,5%

Aanvullende personeelsverzekeringen

7,5%

Hospitalisatie DKV

15%

3.3. Rechtsbijstand
Voor deze verzekering is DAS onze preferente partner. De informatiefiches van deze
verzekering en de algemene voorwaarden zijn beschikbaar in alle kantoren van de bank,
op nagelmackers.be en op das.be.
Provisie op nettopremies
Rechtsbijstand

24%

3.4. Reisbijstand
Voor deze verzekering is Europ-Assistance onze preferente partner. De informatiefiches
van deze verzekering en de algemene voorwaarden zijn beschikbaar in alle kantoren van
de bank, op nagelmackers.be en op europ-assistance.be.
Provisie op nettopremies

3.1.2. Verzekering gemeen recht
Provisie op nettopremies
Gezinspolis

27%
27%
27%

Bijstand

20%

22,5%

Beroepsaansprakelijkheid
– Leraar
– Medische en paramedische beroepen

25%
20%

Andere verzekeringen gemeen recht

20%

3.1.3. Verzekering motorvoertuigen
Provisie op nettopremies
Waarborg burgerrechtelijke aansprakelijkheid
Afhankelijk van het type en gebruik van het voertuig

10-17%

Omniumverzekering

20%

Rechtsbijstand

20%
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De koopsommen worden gedeeld door 10.

27%

– D
 iefstal (onbewoond gebouw)
– Alle risico’s (per voorwerp)
– Stacaravan (tweede verblijf)

– Diefstal (bewoond gebouw)

2. Schuldsaldoverzekeringen

Voor contracten waarvan de premiebetaling korter dan 10
jaar is, wordt de commissioneerbare premie (CP) gedeeld
door 10 en vermenigvuldigd met de werkelijke duur van de
premiebetaling (M).

Woonverzekering
– Standaardformule (brand, storm, glasbreuk, waterschade, natuurrampen, burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand)
– Bouwrisico’s
– Diefstal (bewoond gebouw)
– Rechtsbijstand huurder

