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PPI Database MoneyView uitgebreid met  

BeFrank en AEGON 

Vergelijkingsmogelijkheden pensioenen uitgebreid met PPI van BeFrank en AEGON  
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De PPI’s zijn opgenomen in de module ‘Premieovereenkomsten’ van de MoneyView ProductManager en 

MoneyView Advisa Online, naast de pensioenverzekeringen. Op deze manier kunnen de mogelijkheden, 

dekkingen en flexibiliteit van de verschillende productoplossingen met elkaar worden vergeleken. De 

database van MoneyView bevat ongeveer 200 items waarop de producten naast elkaar gezet kunnen 

worden. 

MoneyView ProductManager en MoneyView Advisa Online  

De nieuwe Premie Pensioen Instellingen zijn opgenomen in de MoneyView ProductManager in de submodule 

‘Premieovereenkomsten in beleggingen’. De MoneyView ProductManager is het platform voor 

productbenchmarking voor banken en verzekeraars. Meer dan 30 financials gebruiken het systeem op 

dagelijkse basis om de productontwikkelingen in de markt op de voet te volgen. 

De nieuw opgenomen producten van BeFrank en AEGON zijn tevens beschikbaar voor gebruik in MoneyView 

Advisa Online, de software die adviseurs ondersteunt bij het maken van onderbouwde productadviezen. Met 

Advisa matcht de adviseur de wensen en eisen van zijn klant aan het productaanbod in de markt om zo te 

komen tot de best passende productoplossing. 

Over MoneyView  

MoneyView is het onafhankelijke onderzoeks- en benchmarkinstituut voor financiële dienstverleners. MoneyView volgt op 

dagelijkse basis de productontwikkelingen op het gebied van levensverzekeringen, pensioenen, hypotheken, schadeverzekeringen, 

inkomensverzekeringen, beleggingsproducten en bancaire producten. Met producten als de ProductManager, MoneyView Advisa 

Online en AeQuote Online biedt MoneyView productvergelijkings- en benchmarkoplossingen voor banken, verzekeraars en 

adviseurs.  

Voor meer informatie (niet voor publicatie): 

MoneyView       Tel. 020-626 85 85 

De heer D. van der Mooren     E-mail: d.vandermooren@moneyview.nl 

 

    


