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Eureka! Euromex verbetert haar digitale tool! 
 

   

Zo wordt samenwerken nog gemakkelijker en efficiënter. 

 

Beste makelaar 
 

Onze huidige applicatie doet wat het moet doen, maar het kan beter. Bij Euromex hechten we veel 

belang aan het comfort van onze makelaars en daarom blijven wij werken aan betere digitale tools. 
 

Vanaf vandaag laten we je dan ook graag kennismaken met onze nieuwe applicatie ‘Eureka’, 

waarmee je eenvoudig offertes en polissen kan opmaken voor al je particuliere klanten. 
    

 

  

Time is money 

Een offerte of een polis rechtsbijstand opmaken? Daar moest je minstens enkele minuten voor 

uittrekken. Met enige oefening kon het in 1,5 minuut.  
 

Met Eureka werk je nu sneller dan ooit. Maak een nieuwe partiuliere polis op in 15 seconden.  

 
  

 

   

Hoe krijg je toegang tot Eureka? 

Je moet hiervoor niets doen. Via de gekende wegen in je beheerpakket kan je gebruik maken van onze 

nieuwe applicatie Eureka. 
 

Log je altijd in via www.euromex-online.be, dan doe je dit voortaan via broker.euromex.be. Je login en 

paswoord blijven ongewijzigd. 
 

Handige tip: maak een bladwijzer of snelkoppeling aan voor het toegangsportaal broker.euromex.be. 
    

Welke producten kan je nu al opmaken met Eureka? 

Via onze nieuwe applicatie Eureka kan je voor volgende producten zelf offertes of polissen opmaken. 

 Privéleven 360°  

o Priveleven 

o Privéleven Contracten 

o Privéleven Extra 

o Privéleven All-risk 

 Mobiliteit  

o All-risk Verkeer 

o All-risk Auto 

o All-risk Mobiliteit 

 Vastgoed  

o Vastgoed 

o Vastgoed Op maat 

Onze andere producten blijven uiteraard beschikbaar. Je gaat via het menu van Eureka naar "polis 

opmaken: andere dan particulier" en maak je polis op via de gekende schermen. 
 

   

http://www.euromex-online.be/
https://broker.euromex.be/
http://broker.euromex.be/


Hoe werkt Eureka? 

Met Eureka kan je op een eenvoudige manier een offerte of een polis opmaken voor je particuliere 

klant. De opmaak van offertes of polissen voor ondernemingsklanten via Eureka volgt later in 2022. 
 

Waar nodig voorziet Eureka je van extra informatie in de vorm van infobuttons en documenten, zodat 

je je klant snel en correct kan informeren. Dankzij de applicatie heb je alle productinformatie bij de 

hand. Eureka bevat namelijk de nodige polisvoorwaarden, IPID-fiches, klantenbrochures en 

vinkenschema’s. 
 

Wanneer je een offerte hebt samengesteld, geeft Eureka jou en je klant een duidelijk overzicht van de 

gekozen waarborgen met een gedetailleerd overzicht van de bijhorende premie. 

Met één druk op de knop kan je een offerte omvormen naar een polis. Wanneer je dit wil, kan je de 

offerte-fase overslaan en onmiddellijk een polis opmaken. 
 

Bovendien hoef je geen nieuwe klant aan te maken in Eureka voor klanten die reeds bestaan in je 

beheerpakket. Je selecteert gewoonweg een bestaande klant uit je beheerpakket door middel van 

contextuele uitwisseling. 
 

   

 
  

 Via Eureka kan je de klassieke voertuigen van je klant dadelijk mee in een offerte of polis 

Privéleven 360° ingeven. Dit sluit mooi aan bij de allesomvattende aanpak van ons productgamma 

Privéleven 360°! In dit gamma blijven lichte voertuigen uiteraard verzekerd zonder bijpremie, net 

zoals de gezinswoning en het tweede verblijf. 

 Dankzij Eureka kan je bij een polis Privéleven 360° Extra of All-risk ook de waarborg ‘arbeids- en 

sociaal recht bij tewerkstelling in buurlanden’ opnemen! 
 
  

 

   

Dit was het dan? Neen! 

Ook in 2022 zal Euromex niet stilzitten. Eureka voor particulieren is pas de eerste stap richting een 

gebruiksvriendelijke digitale tool voor al onze producten. We houden je op de hoogte wanneer de 

volgende stappen gezet worden. 
 

Wegwijs met Eureka 

Heb je vragen over de nieuwe toepassing? Bekijk dan zeker de filmpjes op de welkom-pagina van Eureka 

die je doorheen de applicatie begeleiden. 

Heb je dan nog vragen of wil je graag een persoonlijke toelichting? Dat kan natuurlijk! Je accountmanager 

staat voor je klaar. 

 

 
 

Met vriendelijke groeten 

 

Erik Vanpoucke 

CEO 
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