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SAA Verzekeringen
Samen in beweging
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Welkom bij SAA
Uw partner in verzekeringen

SAA, voluit: Samenwerkende Assurantie Adviseurs, is een familiebedrijf dat sinds haar ontstaan 40 jaar 
geleden gestaag is uitgegroeid tot een van de grootste onafhankelijke intermediairs en Makelaars in 
Assurantiën van Nederland. Met bijna 600 betrokken en professionele collega’s, verspreid over 12 eigen 
advieskantoren, behoren wij tot de top van de assurantie-ondernemingen in Nederland. Als een van 
de weinige zijn wij daadwerkelijk onafhankelijk. Dit betekent dat er geen externe partijen, zoals banken 
of verzekeraars zijn die richting bepalen of aandelen hebben in onze onderneming. Bent u benieuwd 
naar wie wij zijn, wat wij doen en wat wij voor u kunnen betekenen? Wij vertellen u er graag meer over!

Echte samenwerkers
Onze naam zegt het niet voor niets: wij zijn echte samenwerkers. Samenwerken doen we met 
alle partijen die een waardevolle bijdrage kunnen leveren in de gezamenlijke bediening van 
onze - particuliere en zakelijke - klanten. Of het nu gaat om schadeverzekeringen, hypotheken
of pensioenen. Wij zetten onze expertise niet alleen in voor onze klanten, maar stellen onze kennis, 
ervaring en (inkoop-)mogelijkheden óók beschikbaar aan de met ons samenwerkende advieskantoren 
om hen te ontzorgen. Inmiddels zijn meer dan 1000 intermediairs met ons de samenwerking aangegaan. 
Wij zijn ervan overtuigd dat het (lokale) advieskantoor haar klanten als geen ander kent en als beste in 
staat is om de relaties te adviseren en de juiste aandacht te schenken. Om het assurantiekantoor hierbij 
optimaal te ontzorgen, hebben wij diverse diensten ontwikkeld. Met onze mogelijkheden en specifieke 
kennis vanuit ons Volmacht-, Provinciaal- en Beursbedrijf zijn wij graag het verlengstuk van uw inkoop. 

Volmacht
Door onder andere de hoogwaardige inrichting van 
onze administratie, geautomatiseerde processen, 
kennis en professionaliteit, heeft SAA het 
vertrouwen van diverse verzekeraars gekregen. 
Met ons volmachtbedrijf, SAA Assuradeuren, 
hebben wij voor onze klanten diverse 
verzekeringsmogelijkheden ter beschikking. 
Zowel binnen Nederland als in het buitenland. 
Met deze volmachten hebben wij de 
mogelijkheid om namens verzekeraars de 
acceptatie van risico’s, de opmaak van 
polissen en de schadebehandeling te verzorgen.

Provinciaal
Met meer dan 150 provinciale aanstellingen
bieden wij vele mogelijkheden om risico’s
onder te brengen. Dit zorgt ervoor dat wij diverse
producten kunnen aanbieden: variërend van 
schade, levens- en zorgverzekeringen tot
pensioen. Naast het reguliere provinciale aanbod, 
hebben wij ook een aantal exlusieve   

 samenwerkingen met provinciale maatschappijen 
die specifieke niche oplossingen mogelijk maakt. 
Hiermee kunnen wij onder andere verzekerings-
oplossingen bieden voor exclusieve auto’s en 
woningen, maar ook voor de zakelijke markt op 
het gebied van onder andere VvE en Vastgoed.

Beurs
Onze afdeling Co-assurantie is een van de 
grootste beursmakelaars in Nederland. Wij 
zijn specialisten in vele sectoren, waaronder: 
scheepvaart-, transport & logistiek, horeca en 
recycling. Ook zware industriële brand-
verzekeringen, beroepsaansprakelijkheid (BAV) 
en aansprakelijkheid voor bedrijven (AVB) 
kunnen wij onderbrengen op de Nederlandse 
en internationale verzekeringsmarkten. Uiteraard 
hoort hierbij ook een team van schade- 
afwikkelingsspecialisten om complexe schade
vlot en voortvarend af te handelen in nauwe
samenwerking met alle partijen. 
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Meer dan een dienstenpakket
Een samenwerking met SAA biedt u vele voordelen. Zo krijgt u standaard toegang tot ons innovatieve 
SAA Extranet en MijnDossier. Maar dat is nog niet alles. Naast onze kennis, kunde en inkoop-
mogelijkheden op verzekeringsgebied, behoort het uitbesteden van onder andere uw gehele 
administratie en telefonie ook tot de mogelijkheden. Diverse samenwerkingsvormen zijn te realiseren. 
Zo kunnen wij u als startende ondernemer op diverse vlakken ontzorgen en is uiteraard aankoop
van (een deel van) uw portefeuille bespreekbaar. 

Uw gehele administratie uitbesteden? 
Dat kan bij SAA!
Tegen aantrekkelijke tarieven kunt u gebruik-
maken van ons administratiesysteem en de
bijbehorende voordelen. 

Zo krijgt u uw eigen afgeschermde 
administratieve omgeving waarmee u toegang 
heeft tot het assurantiepakket ANVA. Van 
prolongaties, mutaties en de administratie 
van nieuwe polissen tot aan beheer en
onderhoud van het systeem en de software:
SAA regelt het voor u. 

Uiteraard krijgt u ook toegang tot onze diverse 
offerte- en vergelijkingsportalen. Op deze manier  
kunt u zich volledig richten op het adviseren
van uw relaties. 

Uw portefeuille in goede handen
Ook kunt u uw volledige portefeuille bij SAA 
onderbrengen. U heeft dan alles onder één dak. 
Zo profiteert u van een centrale administratie, 
toegang tot alle maatschappijen en één rekening-  
courant.  Kortom: een efficiënte bedrijfsvoering,
waarbij wij u volledig ontzorgen. U heeft zo meer 
ruimte om uw klant de aandacht te geven die
hij verdient. 

Maakt u zich zorgen over de continuïteit van 
uw onderneming of opvolging? Of wilt u uw 
horizon verbreden en denkt u eraan afstand te 
doen van uw kantoor en uw portefeuille? Ook 
hiervoor bent u bij SAA aan het juiste adres. 
Diverse samenwerkingsvormen en financiële 
constructies zijn mogelijk. Daarover gaan wij
graag met u in gesprek!

Vragen over samenwerken?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Of bent
u nieuwsgierig naar de voordelen van een 
samenwerking met SAA? Neem gerust contact met ons 
op of kijk op saa.nl/samenwerken.
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SAA Verzekeringen
Twentestraat 88
3083 BD Rotterdam

088 - 551 4250
agentenbeheer@saa.nl
saa.nl/samenwerken


