Release november 2017
Looptijdrentes in MoneyView Advisa en AeQuote
Looptijdrentes berekenen
Het is met deze nieuwe release mogelijk om automatische renteverlagingen, ook wel
‘looptijdrentes’ genoemd, door te rekenen in de hypotheekmodules van MoneyView Advisa en
AeQuote. Met deze nieuwe functionaliteit worden tijdens de looptijd van de hypotheek automatisch
doorgevoerde renteverlagingen doorgerekend in de vergelijking van de (netto) maandlasten. Dit
gebeurt uiteraard alleen voor producten die automatische renteverlaging ook daadwerkelijk bieden,
zodat u het effect hiervan kunt vergelijken met hypotheken die geen looptijdrente kennen.

Aanpassingen in het Uitgangspuntenscherm van AeQuote:
Om automatische renteverlagingen door te rekenen zijn er een aantal aanpassingen gedaan.

Automatische renteverlaging
In het uitgangspuntenscherm is het
mogelijk gemaakt om automatische
renteverlaging (looptijdrente) aan of uit
te zetten. Deze functie staat standaard
aan. Bij producten die looptijdrente
bieden wordt in de berekening
rekening
gehouden
met
de
automatische renteverlagingen die
tijdens de looptijd plaatsvinden.
Hypotheken die geen looptijdrente
kennen gaan nog steeds mee in de
vergelijking, maar hier wordt geen
rekening gehouden met looptijdrentes.
Op deze manier is het mogelijk om te
analyseren of producten met automatische renteverlaging daadwerkelijk interessant zijn voor uw
klant.
Standaard worden twee vormen van automatische
renteverlaging doorgerekend:
Per einde maand: voor producten waarbij maandelijks gekeken wordt of een hypotheek in
aanmerking komt voor renteverlaging door reguliere tussentijdse aflossing
Per einde rentevaste periode: voor producten waarbij de rente automatisch verlaagd wordt aan het
einde van de rentevast periode (per einde rentevastperiode)
U kunt ervoor kiezen om één van beide (of allebei de opties) uit te zetten. Als u hiervoor kiest worden
nog steeds alle producten doorgerekend, maar dan zonder automatische renteverlaging.

Rekenhulp hypotheek
Ook de Rekenhulp is aangepast. Het is
verplicht om met de Rekenhulp te
werken als u ervoor kiest om
berekeningen op basis van Automatische renteverlaging uit te voeren. U voert de marktwaarde en
het gewenste hypotheekbedrag in en de rekenhulp bepaalt het bevoorschottingspercentage dat
automatisch wordt meegenomen in het schermonderdeel ‘leningdelen’:

Als u de vinkjes bij “Automatisch renteverlaging” uitzet, kunt u ook zonder gebruik van de Rekenhulp
berekeningen maken.

Aanpassingen in het Resultatenscherm:

In het resultatenscherm is een kolom toegevoegd waarin per doorgerekend hypotheekproduct is
weergegeven of en zo ja welke vorm van automatische renteverlaging is doorgerekend. Daarnaast
wordt in de mouse over informatie aangegeven welke rente geldt bij aanvang, met daaronder (indien
van toepassing) de looptijdrente. Ook wordt hier vermeld welke methode looptijdrente van
toepassing is. Het vermelde looptijdrentepercentage is een gewogen gemiddelde van de rente
gedurende de looptijd.

Aanpassingen in de rapportage(s):
Ook in de diverse rapportages vindt u de looptijdrente terug:

In de uitgebreide rapportage wordt per product aangegeven hoe de looptijdrente opgebouwd is:

Aanpassingen in MoneyView Advisa
De in MoneyVeiw Advisa doorgevoerde aanpassingen zijn alleen zichtbaar als u de beschikking heeft
over de module ‘Hypotheken’ binnen MoneyView Advisa en de module ‘Lineaire en Annuiteiten
hypotheken’ binnen AeQuote. Als u met behulp van MoneyView Advisa Looptijdrentes wilt
doorrekenen, doet u dat via de koppeling met AeQuote Online. De werking van AeQuote Online is
hierboven toegelicht. Als u na de berekening in AeQuote terugkeert in het analysescherm van Advisa
ziet u het volgende:

In de kolom ‘Rente’ ziet u (indien van toepassing) de aanvangsrente en de looptijdrente voor het
eerste leningdeel. In de mouse-over wordt net als in AeQuote (indien van toepassing) per leningdeel
getoond wat de aanvangsrente, de looptijdrente en de looptijdrentemethodiek is.

