Persbericht

Nu ook Allianz AOV aan te vragen via koppeling
MoneyView-Meetingpoint Advies
Met ingang van vandaag is het mogelijk om via de AOV-vergelijkers van MoneyView direct een aanvraag voor
een Allianz arbeidsongeschiktheidsverzekering te doen via de koppeling met MeetingpointAdvies.
Met het toevoegen van de Allianz-AOv’s kunnen er nu voor acht van de elf verzekeraars directe aanvragen
worden gedaan: de koppelingen met Aegon, Avéro Achmea, De Amersfoortse, De Goudse, Movir, Reaal en
TAF zijn in november 2018 gerealiseerd.
Door de koppeling hoeven gegevens die zijn ingevoerd om de productvergelijking te maken niet opnieuw
ingevuld te worden om een aanvraag te doen. Hiermee besparen adviseurs tijd en wordt de kans op invoerfouten
verkleind.
Martin Koot van MoneyView: “Wij blijven werken aan het makkelijker en toegankelijker maken van écht
onafhankelijk advies. Door ook een steeds breder palet aan aanvraagmogelijkheden te bieden, faciliteren wij
keuzevrijheid bij de adviseur. Die keuzevrijheid komt de kwaliteit van het advies voor de eindklant alleen maar
ten goede.”
Christian van Kooten van Meetingpoint Advies: “Met deze uitbreiding bieden wij de gebruikers van de
MoneyView vergelijkers weer meer mogelijkheden om hun proces te optimaliseren. Daarmee geven we een
verdere invulling aan onze doelstelling: ervoor zorgen dat de adviseur zijn tijd kan besteden aan zijn klanten en
niet aan nodeloze administratieve handelingen.”

Over MoneyView
Met de productvergelijkers van MoneyView kunnen financieel adviseurs razendsnel premies en uitkeringen van
financiële producten berekenen en deze onderling vergelijken op voorwaarden. MoneyView streeft naar
volledige marktdekking voor zowel productcategorieën als opgenomen producten. De berekende
premieresultaten zijn goedgekeurd door de verzekeraars. Aparte offertes opvragen is niet meer nodig. Dit
bespaart de adviseur veel tijd en rompslomp. MoneyView voert drie vergelijkers voor adviseurs: AeQuote
(vergelijken op prijzen), Advisa (vergelijken op voorwaarden) en Selector (eenvoudig vergelijken op prijzen en
voorwaarden). Advisa en AeQuote werken naadloos samen om totaalvergelijkingen te kunnen maken. Meer
informatie: moneyview.nl/adviseurs.

Over MeetingpointAdvies
MeetingpointAdvies helpt onafhankelijke financieel adviseurs bij het adviseren van hun klanten. Het hele proces
van vergelijken, offreren en aanvragen van verzekeringsproducten is snel en overzichtelijk gemaakt en dat
bespaart tijd. Gebruiksgemak voor de financieel adviseur staat hierbij centraal. Meer informatie:
meetingpointadvies.nl.
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