
Aanvraagmodule

Select+ / Short Term Cover



Starten met de applicatie

• Samenvatting:

– Via de module kunnen tarieven berekend worden

– Voor Short Term Cover (STC) wordt onmiddellijk de 

polis aangemaakt

• Laten ondertekenen door de verzkeringnemer en 
terugbezorgen aan de maatschappij

• Premie m.b.v. op polis vermelde gestructureerde 
mededeling overmaken op onze rekening

– Voor Select+ wordt het verzekeringsvoorstel 

aangemaakt

• Dus onder voorbehoud van medische acceptatie



Starten met de applicatie

• Installeren op uw computer

• Link zal op uw bureaublad komen staan 

“Patronale Life App 1.X”

• Eerste keer dat u de applicatie opstart moet u 

de disclaimer aanvaarden

• Doorloop de schermen om een tarief te 

bepalen (zie verder Select+ en STC).



Applicatie starten

• Klik op het icoon op je bureaublad



Aanmelden - Startscherm



Keuze product



Select+ (Basisgegevens)



Select+ (leeftijdcorrectie)
Diploma Leeftijd-

correctie

Geen diploma + 3

Middenschool + 2 

Derde graad + 

vierde graad

+ 1

Bachelor + 

master

- 1 

inkomen Leeftijd-

correctie

< 500 + 3

<=1200 + 2 

<= 1700 + 1

+1700 0 

Lid sportclub Leeftijd-

correctie

Ja - 1

Nee 0

Roker Leeftijd-

correctie

Ja + 5

Nee 0



Select+ (leeftijdcorrectie)

• Effect leeftijdcorrecties
Parameter Echte leeftijd

Diploma : GEEN

Roker : JA

Lid sporclub : NEE

Netto maandloon : 1.200 EUR

30 jaar

Parameter Echte leeftijd

Diploma : MASTER

Roker : NEE

Lid sporclub : JA

Netto maandloon : + 1.700 EUR

30 jaar

Tariefleeftijd 

+ 3

+ 5

+ 0

+ 1

39 jaar

Tariefleeftijd 

- 1

+ 0

- 1

0

28 jaar



Select+ (parameters)

Fiscaal regime taxatie

Lange 

termijnsparen

1,1%

Enige en eigen 

woning

1,1%

pensioensparen 0%

• Momenteel enkel jaarlijks of eenmalige koopsom

• Vast bedrag = mensualiteiten

• Bulletkrediet = gelijkblijvend verzekerd kapitaal

• T = Commissie% en F = vast bedrag (max. 50 EUR)



Select+ (offerte)

• Premie wordt berekend

• Gepersonaliseerde Offerte kan afgedrukt 

worden

Taal in startscherm 

kiezen,

Taal hier wijzigen kan een 

fout veroorzaken



Select+ (Voorstel finaliseren)

• Aanvraag finaliseren + versturen aan 

Patronale Life

Taal in startscherm 

kiezen,

Taal hier wijzigen 

kan een fout 

veroorzaken



Select+ (Voorstel finaliseren)

• Verplichte velden in geel gemarkeerd

• Registreer alle gegevens

• Klik op maak contract

• Indien gegevens ontbreken, zal dit getoond 

worden, vb.:



Select+ (Voorstel finaliseren)



Select+ (Voorstel finaliseren)



Select+/Short Term Cover 

(nieuwe offerte/aanvraag)
• Nieuwe aanvraag/offerte

– Sluit de applicatie en herstart

– NIET VIA het menu terug naar het beginscherm 
(dit kan momenteel nog een fout geven)



Short Term Cover (Basisgegevens)



Short Term Cover (premievoorstel)



Short Term Cover (finaliseren)



Short Term Cover (Polis aangemaakt)



Short Term Cover (Polis aangemaakt)

• Na ontvangst van de ondertekende polis + 

betaling premie wordt het contract in ons 

systeem geregistreerd

• Betalingsinstructies op de polis:


