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De combinatie advieskantoor en internetverzekeren.

Rosier verzekeringen en advies, een naam die al diverse jaren staat voor
kennis en betrokkenheid op het gebied van verzekeringen in de Achterhoek.
Een assurantie advieskantoor met een duidelijk herkenbare uitstraling,
waarbij eerlijkheid, kwaliteit en klantvriendelijkheid hoog in het vaandel staan.
Uitgangspunt van onze werkwijze zijn de wensen en behoeften van de
klanten. Op basis daarvan volgt een advies. Eerlijk, objectief en in het belang
van de klant. Wie met ons in zee gaat vindt in ons een loyale partner,
betrouwbaar, vasthoudend en accuraat! Een assurantiekantoor dat een
optimale dienstverlening biedt, zegt Jan Rosier.

Vanuit ons kantoor in
Gendringen bedienen we
onze klanten in de regio.
Maar ook buiten de regio
vinden mensen ons via
het internet. Met diverse
internet labels voorzien we
de moderne klant van
advies en verzekeringen.
Onder andere
www.mijnpolisonline.nl,
www.Vakantiewoning
verzekering.nl, en
www.Ferienwohnung
versicherung.de zijn
succesvolle internet
labels.

Ook in verzekeringsland
passen wij ons snel aan
door met verzekeringen
op internet te gaan. Deze
investeringen kunnen wij
doen omdat wij een sterke
basis hebben.
Klanten kunnen direct via
internet een verzekering
afsluiten met de volledige
ondersteuning van een full
service tussenpersoon. De

klanten weten dan zeker
dat zij geen verkeerde
verzekeringen afsluiten.
Tijdens en na het online
afsluiten van een
verzekering kunnen de
klanten direct bij ons
terecht voor een
aanvullend advies. Op
internet is het zeker,
vergelijk en verzeker jezelf.
Onze klanten hebben
Online toegang tot hun
polismap en persoonlijke
dossier. Op internet krijgen
zij een overzicht van alle
lopende verzekeringen,
een premieoverzicht van
alle verzekeringen en
inzage in hun polissen. Zij
kunnen op de voet volgen
waar wij mee bezig zijn en
zijn volledig op de hoogte
van de status van
aanvraag en polismutatie.
Het schadeverhaal is ook
stap voor stap te volgen.
Wij staan voor de klanten
klaar en zorgen dat zij de
juiste schade-uitkeringen
krijgen.

Automatisering
Ons website is zeer
belangrijk voor ons en
wordt bijzonder vaak
bezocht door onze
klanten en potentiële
klanten. Van belang is dat
onze website goed
aansluit bij onze
kantoorautomatisering
Online Pro. Wij zijn daar
bijzonder tevreden over
maar blijven zoeken naar
steeds meer mogelijkheden om onze
voorsprong in de techniek
te behouden. Via het
Online Pro pakket dienen
wij regelmatig suggesties
in die bijna direct in het
pakket worden verwerkt.
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