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D.A.S. SPECIAAL
D.A.S. lanceert de Legal Risk Calculator!

Allemaal complexe onderwerpen die we voor u
gaan vereenvoudigen!
D.A.S. heeft voor de makelaar een exclusieve tool gemaakt.
Hiermee kunt u zich als specialist profileren om uw professionele cliënten beter te informeren.

D.A.S. presenteert
de Legal Risk Calculator
Dankzij de samenwerking met tientallen makelaars, zelfstandigen en firma’s hebben we voor u een nieuwe digitale
innoverende tool ontwikkeld: de Legal Risk Calculator.
Het resultaat? U hebt slechts 5 minuten nodig om een risicoanalyse en een gepersonaliseerd aanbod te verkrijgen.
Dankzij een innoverend platform dat uniek is op de markt.

Weg met inlichtingenformulieren en wachttijden van offertes!
Ja, het is echt interactief en volledig digitaal. Met deze tool
kunt u in enkele muisklikken een contract opmaken.
De gegevens van de Kruispuntbank en onze partner Go Solid worden automatisch ingelezen. Dat maakt u het leven
een stuk makkelijker.
De nieuwe module bepaalt met precisie het risiconiveau,
zowel voor professionele activiteiten, als voor het onroerende goed en mobiliteit.
Met drie dekkingen (Classic/Premium/All Risk) kunt u samen met de klant bepalen welk product het beste past.
Nieuwe waarborgen en diensten zoals de terugvordering
van niet-betwiste B2B facturen en Media & ICT-recht zien
ook het daglicht. Bovendien helpen talrijke voorbeelden u
bij het makkelijk presenteren en verkopen van D.A.S. producten.

Gebruik de geïntegreerde
«chat»-functie!
Wilt u vragen stellen of suggesties aanbrengen bij de Legal
Risk Calculator? Met de geïntegreerde “chat” kunt u direct
communiceren met één van onze experts. U kunt zich
uiteraard ook altijd wenden tot uw inspecteur.
De Legal Risk Calculator is slechts een begin. Nieuwe toepassingen die we progressief lanceren, zullen u nog meer mogelijkheden bieden in de toekomst.
Aan u om met de Legal Risk Calculator aan de slag te gaan!
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Help!
- Hoe kan ik mijn klant, zelfstandige of firma
dekken in Rechtsbijstand?
- Wat zijn de juridische risico’s verbonden aan zijn/
haar activiteit en welke dekkingen moet ik
aanraden?
- Hoe zit het met arbeidsconflicten, geschillen met  
cliënten of de nieuwe privacywetgeving?
- Welke waarborgen dienen onderschreven worden
voor zijn/haar gebouw(en) en voertuig(en)?
- Kunnen we zijn/haar privé-rechtsbijstand
integreren?

