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DIGITAAL TEKENEN TOUCH
Ondernemingsklanten

De klantgegevens in de voorbeeldschermen zijn fictief en dienen enkel ter ondersteuning
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Wat ziet wettelijke vertegenwoordiger in Touch om digitaal te tekenen? 

De vertegenwoordiger:
- klikt op het actie centrum van zijn applicatie (Touch) 
- vindt in het overzicht een ‘verzekering’ die moet getekend worden.
- selecteert de actie om verder te gaan.
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De vertegenwoordiger vindt:
- de boodschap van de agent
- de algemene gegevens van 

de polis
- klikt op ‘volgende’ 

Wettelijke vertegenwoordiger verifieert polisgegevens in Touch 

De vertegenwoordiger:
- krijgt een overzicht van alle 

polisdocumenten
- klikt op het eerste document 

om na te lezen en te 
bevestigen
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Wettelijke vertegenwoordiger leest polisdocumenten na in Touch 

De 
vertegenwoordiger 
moet alle 
polisdocumenten 
lezen en 
bevestigen.

Na het laatste 
document kan de 
vertegenwoordiger 
het tekenproces 
vervolledigen.
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Wettelijke vertegenwoordiger ontvangt bevestiging van ondertekening in Touch 

Vertegenwoordiger bevestigt zijn 
rol als vertegenwoordiger en 
tekent. (in dit geval met de pincode) Het tekenproces is afgerond.  De 

actie in het actie center is 
verdwenen.

De vertegenwoordiger ontvangt bevestiging 
dat hij in zijn rol als vertegenwoordiger 
getekend heeft en wie het contract nog 
moet tekenen.
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Waar vindt de vertegenwoordiger nadien het getekend contract in Touch ?

De vertegenwoordiger 
kan in het ‘zakelijk’ luik 
‘verzekeren’ zijn polis 
raadplegen.

Na selectie van de 
polis kan de 
vertegenwoordiger 
via ‘bekijk je 
documenten’ het 
volledig getekend 
document 
terugvinden.
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De 
vertegenwoordiger 
kan ook via 
'berichten', het 
getekend 
document 
raadplegen via de 
Doccle
account van de 
rechtspersoon.

Na selectie van de polis kan 
de vertegenwoordiger 
het volledig
getekend document 
terugvinden.

De vertegenwoordiger 
kan het volledig
getekend document 
downloaden.

Waar vindt de vertegenwoordiger nadien het getekend contract in Touch ?
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