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Veranderingen in Selector Woonlasten per juli 2017 

Selector Woonlasten aangepast voor Cardif Hypotheek Aflosverzekering 

Er zijn aanpassingen gedaan in het uitgangspunten-, en resultaatscherm van de module Selector 

Woonlasten. 

Hierdoor is het mogelijk om een eigenlijk niet vergelijkbaar nieuw product toch te vergelijken met de 

reguliere Woonlasten producten. Het betreft de Cardif Hypotheek Aflos Verzekering. 

Wat is er gedaan om deze verschillende producten toch met elkaar te kunnen vergelijken? 

Allereerst dient duidelijk te zijn dat de Cardif Hypotheek Aflos Verzekering (HAV) essentieel anders is 

dan de traditionele woonlastenproducten. Waar de traditionele woonlastenverzekeringen bij 

arbeidsongeschiktheid een maandelijks bedrag uitkeren om de maandlasten te verlichten, keert De 

Cardif hypotheek Aflosverzekering namelijk een eenmalig bedrag uit waarmee een deel van de 

hypotheek wordt afgelost. Zo wordt via een omweg ook een maandlastverlichting gerealiseerd, maar 

de manier waarop deze tot stand komt is compleet anders. Om toch een vergelijking mogelijk te maken, 

berekent MoneyView voortaan voor alle verzekeringen een maandbedrag en een totale maximale 

uitkering die met elkaar vergeleken kunnen worden, samen met een prijs per product. Om dit te 

realiseren zijn er in het uitgangspuntenscherm een viertal extra invulvakken bijgekomen. 

 

Overigens keert dit product bij werkloosheid wel maandelijks een bedrag uit, wat wel goed vergelijkbaar 

is met een regulier product. 

 

Om toch ook voor arbeidsongeschiktheid een 

vergelijking mogelijk te maken, wordt ook 

voor het product van Cardif een ‘verzekerd 

maandbedrag’ berekend. Daarnaast wordt nu 

ook de ‘maximale totale uitkerin’g 

weergegeven in de Selector.  

 

Om de Hypotheek Aflos Verzekering te 

berekenen zijn er dus in het uitgangspunten 

een viertal extra invulvakken bijgekomen:  

 

Het betreft: 

Ook Cardif HAV doorrekenen: Indien u dit (afwijkende) product wenst mee te nemen in uw analyse 

dient u hier een vinkje te zetten.  

De velden hieronder hoeft u dan ook alleen in te vullen als u de Cardif HAV wenst mee te nemen in uw 

analyse anders kunt de velden ongewijzigd laten. 

Hypotheekvorm: Kies hier de hypotheekvorm die uw cliënt heeft of krijgt. 

Marktwaarde woning: Vul hier het bedrag in euro’s dat de marktwaarde van de woning van uw cliënt 

vertegenwoordigt. 

Hypotheekrente: Vul hier de hypotheekrente in die uw cliënt voor hypotheeklening betaalt.  

Hypotheekbedrag: Vul hier het hypotheekbedrag in euro’s van uw cliënt  
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Zoals al eerder gemeld, kent het product van Cardif bij arbeidsongeschiktheid niet een verzekerd 

maandbedrag zoals een reguliere woonlastenverzekering dat kent. Om het product toch vergelijkbaar 

te maken met de reguliere producten wordt bij het ‘verzekerd maandbedrag’ voor 

arbeidsongeschiktheid gekeken naar de besparing op de hypotheeklasten die de verzekerde zou hebben 

als hij/zij een uitkering ontvangt vanuit deze verzekering. Daarbij moet wel een aantal kanttekeningen 

geplaatst worden: 

1. Sommige hypotheeksoorten kennen gedurende de looptijd  een variabele aflossing. De 

besparing op de maandlasten die getoond wordt, geldt bij deze hypotheeksoorten alleen voor 

de eerst maand na het krijgen van de uitkering. 

2. Bij arbeidsongeschiktheid keert dit product alleen uit als de verzekerde een uitkering ontvangt 

uit hoofde van de WIA. Om deze reden wordt de besparing op de hypotheeklasten 

weergegeven als de verzekerde na 24 maanden na aanvang van de verzekering 

arbeidsongeschikt wordt.  

Omdat in het Cardif Hypotheek Aflosproduct een bedrag ineens wordt uitgekeerd bij 

arbeidsongeschiktheid, wordt voor vergelijkingsdoeleinden ook voor de reguliere producten een 

maximale totale uitkering weergegeven. Hier wordt de gevraagde periodieke uitkering vermenigvuldigd 

met de gevraagde periode, waarna deze gemaximeerd wordt op de maximale uitkering van de 

verzekering. Ook dit is een fictief bedrag omdat de totale maximale uitkering afhankelijk is van externe 

omstandigheden als moment van arbeidsongeschikt, wet- en regelgeving etc, waardoor de vermelde 

maxima in de praktijk vrijwel nooit behaald zullen worden.. 

Resultaatscherm 

Ook in het resultaatscherm zijn extra kolommen toegevoegd om zowel de maanduitkering als de totale 

maximale uitkering voor AO en WW weer te geven. Met deze gegevens kunt u een vergelijking maken 

tussen de verschillende producten. 

 

 

Rapportage 

Deze extra gegevens komen ook terug in de rapportage. 

 


