Dienstenwijzer bedrijven

Dienstenwijzer TIS Verzekeringen
Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is.
In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen zijn onze
leidraad. In deze dienstenwijzer geven wij daaraan invulling en maken wij u wegwijs bij ons kantoor:
Tis Verzekeringen. Hierna vindt u, kort en bondig, onze algemene gegevens, informatie over onze
dienstverlening en waar u terecht kunt met klachten.
Wie zijn wij?

Onze dienstverlening

Naam en adresgegevens

Ons kantoor is ingeschreven bij de AFM. Op basis hiervan

Tellus groep BV/TIS Verzekeringen

mogen wij adviseren en bemiddelen in financiële producten

Mediarena 2, AMSTERDAM

en diensten van diverse aanbieders, voor onze particuliere en

Postbus 12887 • 1100 AW AMSTERDAM

zakelijke relaties. Hierna leest u op welke gebieden wij u van

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële

dienst kunnen en mogen zijn.

diensten.
Schadeverzekeringen
Contact

Vrijwel iedere onderneming heeft één of meer

info@tisverzekeringen.nl

schadeverzekeringen. Dat kan gaan om de verzekering van

tisverzekeringen.nl

het bedrijfspand of de inventaris. Wellicht hebt u behoefte
aan schadeverzekeringen die uw bedrijf beschermen

Registraties

tegen financiële schade die ontstaat door bijvoorbeeld

Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd.

aansprakelijkheid, rechtsbijstand, brand of diefstal.

De belangrijkste zijn:
•

AFM

Ook kunnen we u begeleiden bij verzekeringen ten

•

DSI

behoeve van u en uw personeel. Denkt u bijvoorbeeld aan

•

Kifid

ongevallenverzekeringen. Wij hebben de bevoegdheid u te

•

Kamer van Koophandel

adviseren op het gebied van schadeverzekeringen.
Wij geven u dus een advies over de verzekering én de

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

maatschappij die naar ons oordeel goed past bij uw wensen.

De AFM houdt krachtens de wet toezicht op de deskundigheid
en integriteit van de dienstverlening van onder meer financiële

Op uw verzoek kunnen wij u ook adviseren via welke

adviseurs. Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd onder

bemiddelaar u deze verzekering vervolgens daadwerkelijk zou

nummer 12005424. Het register van vergunninghouders kunt u

kunnen sluiten.

raadplegen op www.afm.nl
DSI: Deskundigheid, Screening en Integriteit

Hoe komen wij tot een advies?

DSI heeft ten doel het vertrouwen van de consument in de
financiële markten te versterken door het verstrekken van

Adviesvrij

een persoonsregistratie aan deskundigen binnen de financiële

Ons kantoor heeft geen enkele verplichting om financiële

dienstverlening die aan bepaalde eisen voldoen op het gebied

producten bij één of meer financiële instellingen onder te

van deskundigheid, integriteit en werkervaring. Zij registreert

brengen. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.

hen in een openbaar register op www.dsi.nl.
Ondernemersvrijheid
Kamer van Koophandel

Geen enkele financiële instelling zoals een bank of een

In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij

verzekeringsmaatschappij, heeft een eigendomsbelang of

geregistreerd onder nummer 33276066.

zeggenschap in onze onderneming. Deze vrijheid om u te
kunnen adviseren wat wij in uw belang vinden, gaat hand in
hand met onze vrijheid als ondernemer.

Keuze van aanbieders

Ook kunnen er kosten zijn zoals taxaties of schadeafwikkelingen

De markt kent veel aanbieders van financiële producten en

door een extern bureau. Dit wordt altijd vooraf met u

diensten. Vaak hebben deze aanbieders tientallen verschillende

besproken.

financiële producten. Wij maken een selectie van de
maatschappijen waar we zaken mee doen. Deze selectie maken
wij op basis van een groot aantal factoren. Natuurlijk valt daar

Wij vragen ook iets van u

de hoogte van de premie onder. Maar ook de kwaliteit van de
voorwaarden en de ervaring hoe de instelling zich opstelt als een

Om uw belangen op het gebied van financiële diensten optimaal

beroep wordt gedaan op een uitkering. Op uw verzoek geven we

te kunnen behartigen, vragen wij ook een aantal zaken van u.

u een overzicht van de maatschappijen waarmee wij zaken doen.
Juiste en volledige informatieverstrekking
Als wij u adviseren over een bepaalde financiële dienst, dan

Voor onze adviezen zijn wij afhankelijk van de informatie die u

onderzoeken wij eerst of een product van één van de door ons

ons verstrekt. In de relatie die wij met u hebben vragen wij van

geselecteerde aanbieders voldoet aan uw wensen.

u, afhankelijk van actualiteiten, dat u ons regelmatig informeert.
Bijvoorbeeld of er wijzigingen zijn in de samenstelling van uw

Zijn wij van oordeel, bijvoorbeeld omdat u zeer specifieke

personeelsbestand, of u recentelijk grote investeringen hebt

wensen hebt, dat binnen deze selectie geen geschikte aanbieder

gedaan in het pand of in machines. De informatie die wij van u

aanwezig is, dan kunnen wij breder op de markt van financiële

ontvangen is mede bepalend voor de adviezen die wij u geven.

producten gaan zoeken. In dit geval melden wij u dit vooraf.
Totaalbeeld

Hoe zit het met onze kosten?

De assurantie portefeuille van uw onderneming is pas compleet
als alle onderdelen bekend zijn. Het is mogelijk dat u bepaalde
producten voor uw bedrijf elders hebt afgesloten en ook

De kosten van onze dienstverlening worden op verschillende

elders laat begeleiden. Om uw belangen optimaal te kunnen

wijzen vergoed. Ons kantoor heeft ervoor gekozen onze kosten

behartigen is het voor ons echter belangrijk een totaalbeeld te

onderdeel te laten zijn van de prijs van het product.

hebben.

Bij verzekeringen is dat de premie.
Wijzigingen doorgeven
De premie betaalt u rechtstreeks aan de verzekering

Vanzelfsprekend vragen wij u ons te informeren over wijzigingen

maatschappij of de geldverstrekker. Vervolgens draagt deze een

binnen uw bedrijf, die van invloed kunnen zijn op het pakket

deel hiervan aan ons af ter dekking van onze bedrijfskosten.

van financiële diensten. Denkt u bijvoorbeeld aan een
verhuizing, nieuwe producten die u vervaardigt of uitbreiding

Als u de premie of de provisie hebt betaald, dan hebt u ook

van het wagenpark. Wij vragen u dit schriftelijk of per E-mail

betaald voor onze dienstverlening. Tenzij u vooraf andere

te doen.

afspraken met ons hebt gemaakt.
Informatie doornemen
Vraagt u ons diensten waarbij deze wijze van honorering niet

Indien wij voor u een bepaalde financiële dienst verzorgen zal

mogelijk is, dan zullen wij altijd vooraf met u een andere

het vaak gebeuren dat wij u informatie zenden. Soms gaat het

afspraak maken over onze honorering. U weet dus altijd vooraf

om informatie die wij u wettelijk verplicht zijn te zenden.

op welke wijze wij worden gehonoreerd.

Maar ook kunnen wij informatie toesturen omdat wij denken

Wij doen meer voor u

dat u zich daarmee nog beter kunt oriënteren op bestaande

Wij behartigen de belangen van onze klanten op het brede

of nieuwe financiële producten en diensten. Wij vragen u al

terrein van financiële diensten. Onze dienstverlening omvat

onze informatie aandachtig door te nemen en ons zo nodig te

meer dan wij u in deze dienstenwijzer kunnen aangeven.

raadplegen.

Hebt u vragen, aarzelt u dan niet ons om een verdere
toelichting te vragen. Wij zijn u graag van dienst.

In ieder geval vragen wij u de polissen en andere contracten
altijd zelf te controleren en vast te stellen of deze zijn opgesteld
conform uw wensen. Vanzelfsprekend controleren wij deze
documenten ook.
Als u een klacht hebt
Wij behartigen uw belangen op het gebied van financiële
diensten zo goed mogelijk. Maar ook wij kunnen fouten maken.
En dat kan ertoe leiden dat u een klacht hebt.
Eerst de klacht kenbaar maken aan ons
Indien u een klacht hebt, vragen wij u dit eerst, schriftelijk en
aangetekend verstuurd, kenbaar te maken aan de directie van
ons kantoor. In de meeste gevallen zullen wij uw klacht snel
kunnen verhelpen.

tisverzekeringen.nl

