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Wijzigingenregister
Hoofdstuk

Datum

Wie

omschrijving

Direct ingaande

26-8-15

Alex Amende

Direct Ingaande uitkeringen toegevoegd

Lijfrente-Sparen

26-8-15

Alex Amende

Lijfrente – Sparen Toegevoegd.

Risicoverzekeringen

15-9-15

Alex Amende

ORV – afwijkend bedrag medeverzekerde en twee tarieven

uitkeringen

doorrekenen.
Selector

15-9-15

Alex Amende

Klanten en bestaande adviezen scherm aangepast.

Opstalverzekeringen

07-04-16

Alex Amende

Opstalverzekeringen toegevoegd

Inboedelverzekeringen

07-04-16

Alex Amende

Inboedelverzekeringen toegevoegd

Woonlastenverzekeringen

07-04-16

Alex Amende

Woonlastenverzekeringen toegevoegd

Arbeidsongeschiktheid

08-04-16

Alex Amende

AOV doorrekenen combi/risico/standaard en index matrix aangepast

Risicoverzekeringen

08-04-16

Alex Amende

Groeperen uitleg toegevoegd

Risicoverzekeringen

1-11-16

Alex Amende

Uitvaart toegevoegd

Arbeidsongeschiktheid

1-11-16

Alex Amende

Verzekerdbedrag in juiste volgorde

Uitvaartverzekeringen

1-11-16

Alex Amende

Effectiefrendement toegevoegd

Selector

30-12-16

Alex Amende

Compatibiliteit toegevoegd

Hypotheken

1-11-16

Alex Amende

Hypotheken toegevoegd

Risicoverzekeringen

7-4-17

Alex Amende

AdfizPresentatieonderzoek toegevoegd

Hypotheken

4-7-17

Alex Amende

Uitgangspunten en Resultaat pagina aangepast nav introductie
Cardif HAV

Selector

28-7-17

Alex Amende

Rapportagetoelichting toegevoegd

Hypotheken

15-8-17

Alex Amende

Aanpassing uitgangspunten

Hypotheken

18-10-17

Alex Amende

Looptijdrentes verwerkt in de handleiding

Risicoverzekeringen

30-10-18

Alex Amende

ORV- Premie Uitkering verhouding (PUV)

Selector

30-10-18

Alex Amende

Rapporten Downloaden

Selector

30-10-18

Alex Amende

Meetingpoint koppeling

Selector

26-02-19

Alex Amende

Nett Product Score in Adfiz prestatie onderzoek

Arbeidsongeschiktheid

06-06-19

Alex Amende

Herindeling invulvelden en toevoeging korting/contractduur
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1.

Systeemeisen van MoneyView Selector
MoneyView Selector is 100% webbased. Op uw computer hoeft u geen separate software te
installeren om met MoneyView Selector te kunnen werken. Wel dient u rekening te houden met de
volgende minimum systeem- en overige eisen.

1.1.

1.2.

Systeemeisen


Operating system: Windows 7 of hoger



Browsers:

IE v.a. vs. 11/Firefox v.a. vs. 60/Edge v.a. vs. 40/Chrome



Internetconnectie:

breedband (minimaal 512K)



Schermresolutie:

1024x768, 32-bit echte kleuren (true colour)

Internet beveiligingsinstellingen


1.3.

Pop-ups moeten zijn toegestaan

Compatibiliteitsinstellingen Internet Explorer
Soms komt het voor dat de Selector website er in Internet Explorer uitziet als hieronder
weergegeven.

Deze weergave kunt u verbeteren door de compatibiliteit aan te passen.
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De compatibiliteitsview moet namelijk vanaf IE 11 en hoger
uitstaan. Dit doet u als volgt; Ga naar de instellingen door de
[Alt] en [X] toets tegelijk in te drukken. Er verschijnt nu een
menuvenster in de rechterbovenhoek van uw Internet
Explorer. Ga vervolgens naar het onderdeel [Instellingen
voor compatibiliteitsweergave] en klik hierop. Nu verschijnt
er een pop-up. Deze moet u gelijkmaken aan de hiernaast
geplaatste afbeelding. Dus de website [moneyview.nl] mag
niet aan de compatibiliteitsweergave zijn toegevoegd en het
vinkje voor [Intranetsites met compatibiliteitsweergave
weergeven] *moet uit zijn. Andere websites kunt u uiteraard
gewoon laten staan. Vervolgens klikt u op sluiten. De
Selector website zou dan moeten worden weergegeven
zoals in deze handleiding getoond is.
* Informeer eventueel bij uw systeembeheerder of het vinkje bij [Intranetsites met
compatibiliteitsweergave weergeven] inderdaad uit mag.
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2.

MoneyView Selector – Introductie
In dit document wordt kort de werking van MoneyView Selector beschreven en worden alle functies in
het systeem belicht. MoneyView raadt gebruikers aan om ten minste één van de trainingsfilmpjes te
bekijken die geplaatst zijn op het MoneyView YouTube kanaal.

2.1.

Wat doet MoneyView Selector?
MoneyView Selector is een premievergelijker en een productadviesapplicatie in één, die adviseurs helpt
bij het onderbouwen van hun keuze voor een specifiek product van een specifieke aanbieder. Met
MoneyView Selector kunnen de eisen van de klant worden ‘gematcht’ met de eigenschappen van de
op de markt aanwezige producten. De eisen van de klant worden door MoneyView Selector als een
‘zeef’ gebruikt, zodat alleen die producten overblijven die aan deze eisen voldoen. Alle handelingen die
binnen MoneyView Selector worden verricht, worden door het systeem vastgehouden en worden in de
rapportage, die het eindpunt vormt van het Selector-proces, gedocumenteerd. Zo wordt niet alleen
richting de klant onderbouwd waarom de keuze op een bepaald product is gevallen, maar ook wordt
deze onderbouwing vastgelegd zodat het selectieproces reproduceerbaar is.

2.2.

Wat doet MoneyView Selector niet?
MoneyView Selector kan de adviseur niet vervangen. De belangrijkste taak van een adviseur bij het
bepalen van de productkeuze is het doorvertalen van de vaak impliciete klantwensen en eisen naar
concrete productkwalificaties. Het is deze doorvertaling waar MoneyView Selector bij helpt, maar de
adviseur blijft een onmisbare schakel in het proces.

2.3.

Enkele belangrijke begrippen; Filters en ProductRating Voorwaarden
Bij het werken met MoneyView Selector en het lezen van deze handleiding is het van belang om kennis
te hebben van bepaalde termen die in MoneyView Selector en deze handleiding veel worden gebruikt.
Hieronder vindt u voor een aantal begrippen een toelichting

2.3.1. Filters
Binnen MoneyView Selector wordt gebruik gemaakt van ‘Filters’; Door middel van een vraag- en
antwoordspel met de Selector Database komt u tot de selectie van een of meerdere producten die
voldoen aan de eisen van uw klant. Zo’n vraag die u stelt aan de database wordt in MoneyView Selector
een ‘filter’ genoemd. Door het gebruik van zo’n filter vallen er dus producten af. Deze afgevallen
producten worden binnen MoneyView Selector in een rode kleur getoond. Later zullen we ingaan op
het specifieke gebruik van deze filters.
Een voorbeeld: Uit uw klantanalyse is naar voren gekomen dat het voor uw klant een absolute eis is dat
het door hem af te nemen verzekering géén en-bloc clausule bevat. In MoneyView Selector, stelt u
vervolgens de volgende vraag aan de database: ‘Laat mij uit het totale aanbod op de markt zien welke
producten géén En-bloc clausule bevatten’. Het antwoord van MoneyView Selector is dan dat u een lijst
krijgt te zien van producten die géén En-bloc clausule bevatten (in zwart) en daaronder de producten die
wel En-bloc clausule bevatten in rode tekst. Uw vraag is daarmee het filter geworden dat MoneyView
Selector toepast op de op de markt aanwezige producten.
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2.3.2. MPR (MoneyView ProductRating Voorwaarden)
MoneyView heeft de ProductRating Voorwaarden ontwikkeld om u op een eenvoudige wijze inzicht te
geven in de verschillen in voorwaarden per product. ProductRating voorwaarden is een methode om
een product snel op basis van kenmerken en voorwaarden te wegen. De MoneyView Productrating
heeft betrekking op de mate van flexibiliteit van de voorwaarden van het betreffende product. Het zegt
echter niet of het product ook past bij de specifieke wensen en eisen van uw klant. De ProductRating
Voorwaarden worden weergegeven in een oranje gekleurde balk. Hierin wordt de ProductRating
getoond in een percentage van de maximaal te behalen score. Door met de muis op het balkje te gaan
staan, ziet u een verder specificatie van de ProductRating: hoe scoort het product op de verschillende
clusters van voorwaarden ten opzichte van de maximaal te behalen score. Voor meer informatie over
de MoneyView ProductRating verwijzen wij naar de website: www.Specialitem.nl
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3.

Selector

3.1.

De opbouw van MoneyView Selector
MoneyView Selector bestaat uit twee hoofdschermen en een aantal pop up schermen.

Het uitgangspuntenscherm bestaat uit vier delen:
1.
2.
3.
4.

De bovenbalk met daarin aan de linker en rechterkant een aantal iconen
Een overzicht aan de linkerkant van het scherm waar gegevens over de klant staan
Het middenscherm waarin de uitgangspunten van de te analyseren producten staan
Een lijst aan de rechterkant van het scherm waar de producten staan in zwarte en rode tekst.

Het resultaatscherm is opgebouwd uit 3 delen:
1.
2.
3.

De bovenbalk met daarin aan de linker en rechterkant een aantal iconen
Een lijst aan de linkerkant van het scherm waar de filters staan
Het middenscherm waarin de resultaten van de analyse staan
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3.2.

De bovenbalk van MoneyView Selector

In de bovenbalk van de MoneyView Selector zijn links 3 of 4 iconen te vinden en rechts 8.

3.2.1. De linkerkant:

Nieuwe klant:
Zowel het icoon als de knop
leiden naar hetzelfde pop-up
scherm waarin u alle gegevens van uw klant(en) kunt invullen. Bij enkele invulvakken staat een sterretje
(*) Deze zijn verplicht in te vullen. Alle overige vakken kunt u leeg laten. Echter voor een nette rapportage
is het aan te raden de gegevens zo volledig mogelijk in te vullen.
Nieuw advies: Met het icoon
kunt u een nieuw advies voor de huidige bestaande klant kiezen. Alle
ingevulde gegevens in het uitgangspunten blok worden nu geleegd of vervangen voor de default
instellingen.
Klanten: Als u op het icoon
klikt komt u in het klanten scherm terecht. In dit scherm kunt u gemaakte
adviezen weer oproepen of verwijderen. Maar ook klanten zoeken, oproepen en of verwijderen.
Als u zich in het resultatenscherm bevindt zal hier nog een vierde icoon zichtbaar zijn om terug te keren
naar de uitgangspunten:

•12•

Bovenin het scherm ziet u een pull-down menu waarmee u
een klant kunt zoeken. De zoekfunctie werkt ook voor partners
en of kinderen met een verschillende naam. Als u hier
bijvoorbeeld de letters ‘j a’ intypt ziet u alle namen van klanten
waarin deze letters voorkomen.
Daaronder ziet een lijst met klanten met daarvoor een plusje
en erachter twee iconen:

om een nieuw advies met

deze klant te starten en
om de klant en alle bij hem
opgeslagen adviezen te verwijderen.
Als u op het plusje klikt worden alle Selector adviezen getoond
die u hebt opgeslagen onder die klant. De opgeslagen
adviezen zijn gerangschikt op productsoort. Adviezen gemaakt in Advisa ziet u hier niet terug. Achter de
datum waarop het advies het laatst is gewijzigd staan een viertal iconen:

Uitgangspunten openen: het advies wordt geopend in het uitgangspuntenscherm met daarin de door u
ingevulde en bewaarde gegevens.

Een opgeslagen advies openen en opnieuw doorrekenen: Met dit icoon opent u een bestaand advies.
Alle ingevoerde parameters en de ingestelde filters worden ingeladen maar het advies wordt altijd
opnieuw berekend op basis van de actuele marktgegevens. Hierdoor kunnen er verschillen bestaan
tussen een ‘opnieuw doorgerekend’ advies en het oorspronkelijke advies. De resultaten van het
oorspronkelijke advies vindt u terug in de rapportage die u kunt downloaden via het icoon:
Rekenresultaten openen. Indien u rekenresultaten hebt geopend in uw advies en dit advies wordt
opgeslagen kunt u deze later weer oproepen door op dit icoon te klikken.

Rapport openen: Als u op dit icoon klikt wordt direct het rapport van het bewaarde advies geopend.
Advies verwijderen: Het advies wordt verwijderd indien u op dit icoon klikt. Let op, dit proces is
onomkeerbaar!
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3.2.2. De rechterkant:
Aan de rechterkant staat een zevental iconen:
Als u op deze link klikt gaat u naar de Adfiz/Tevreden-site waar u zelf uw mening kunt geven over een
bepaald product.

Nieuws: met dit icoon kunt u direct naar de nieuwspagina alwaar u het laatste productnieuw zult vinden
Help: met dit icoon kunt u naar de pagina waar u de MoneyView handleidingen zult vinden
Contact: met dit icoon kunt direct naar alle contactgegevens van MoneyView
MoneyView: Met dit icoon kunt u direct naar de website van MoneyView
Adviseur: met dit icoon komt u bij het scherm waar u uw kantoor gegevens kunt invullen
Download: Via een vinkje voor een klantnaam download u alle rapportages van één klant. Zet u alle
vinkjes voor alle klanten aan (standaard) dan download u alle rapportages.

Modules: Hiermee kunt u direct switchen naar uw andere MoneyView Selector modules. Let op! Als u
via deze link naar een andere module gaat gaan al uw ingevulde en niet opgeslagen gegevens verloren.

Uitloggen: Met dit icoon kunt u Uitloggen uit de MoneyView Selector

Klik het icoon

Adviseur: en u komt u in dit scherm terecht:

Voor dit scherm geldt net als bij de klantgegevens dat u
uitsluitend de met een sterretje * gemarkeerde velden
verplicht moet invullen. De overige mag u leeg laten. Toch
adviseren wij u om alle gegevens zo volledig mogelijk in te
vullen omdat deze gegevens in de rapportage vermeld zullen
worden.
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3.3.

Klantgegevens
In het blok aan de linkerkant van het scherm (2 – in afbeelding 1) kunt u uw klanten opvoeren.
Onder de kop personalia staan de naam en
geboortedatum van de geselecteerde bestaande klant
en de 2e contractant. Bij een nieuwe klant is dit leeg.
Daaronder ziet u de essentiële gegevens van reeds
opgevoerde klanten. Het scherm begint altijd leeg met
slechts sterretjes waar de door u ingevulde gegevens
komen te staan. De getoonde gegevens komen altijd
overeen met gegevens die in het opvoer scherm als
verplichte velden zijn aangemerkt. Zijn nog niet alle
verplichte velden gevuld dan wordt u dat duidelijk
gemaakt doordat er nog een sterretje zichtbaar is.
Tevens staat er onder de gegevens een tekst om u
hieraan te herinneren. Wilt u deze gegevens aanvullen
dan kunt u dat doen via de knop “wijzigen
klantgegevens”. U komt dan weer in het scherm als
getoond in afbeelding 3. Alwaar u de gegevens kunt
wijzigen of aanvullen.

Onder de knop ‘wijzigen klant’ staan per module
verschillende gegevens die voor die specifieke module
essentieel zijn. Deze gegevens kunt invullen en wijzigen
door op de knop onder deze gegevens te klikken in dit
voorbeeld “Detail beroep.”
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3.4.

De uitgangspunten
In het midden van het scherm staan de uitgangspunten die van belang zijn voor de analyse. Deze
verschillen per module. We zullen de uitgangspunten per module beschrijven vanaf hoofdstuk vier.

3.5.

De producten
Aan de rechterkant van het eerste scherm staan de te analyseren producten.
Bovenin het scherm staat altijd: Aantal producten: X van Y.
In dit voorbeeld 51 van 56. Dit betekent dat er 56 producten
in de database staan maar dat er 51 berekend kunnen
worden. Vervolgens ziet u de aanbieders en hun producten
staan. Deze kunnen in drie kleuren getoond worden: Zwart:
dit product kan berekend worden.
Rood: dit product kan niet berekend worden door gemaakte
keuzes bij de invoer van gegevens in het uitgangspunten
scherm. Dit kan ook voorkomen zonder dat u iets hebt
ingevoerd. De Default instelling zal dan de oorzaak zijn. Altijd
heeft dit te maken met de gegevens waarmee moet worden
gerekend.
Grijs: dit product kan (nog) niet berekend worden in de
Selector. Mogelijke oorzaken kunnen zijn: MoneyView heeft
geen goedkeuring van de aanbieder, het product is in revisie
door aanpassing van de voorwaarden etc.
Als u met de muiswijzer over de naam van het product gaat
ziet een informatieballon met extra informatie over het
product.
Tevens wordt hier ook nog de reden dat een product niet
berekend kan worden vermeld.
Het is mogelijk om de vinkje voor de aanbieder aan of uit te
zetten. Als een vinkje aan staat wordt dit product
meegenomen in de analyse en in de rapportage. Staat een
vinkje uit dan wordt het product niet meegenomen in de
analyse. Hier wordt melding van gemaakt in de rapportage.
Met het vinkje boven de vinkvakjes waarbij de tekst “alle
producten” staat kunt u alle producten tegelijk aan of uit
vinken.
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3.6.

Het resultaatscherm
Het resultaat scherm bestaat als aangegeven in paragraaf 3.1 uit drie blokken:
de bovenbalk, een linker blok waarin de filters geplaatst zijn en een rechter blok waarin de resultaten
van de analyse staan.

3.6.1. Kenmerken en Filters
Als u de eerste keer gebruikt maakt
van MoneyView Selector ziet u in het
resultaatscherm
maar
enkele
kenmerken staan. Boven deze
kenmerken staat een grote gele
driehoek met een uitroepteken. Als u
over deze afbeelding gaat met uw
muiswijzer krijgt u de volgende
boodschap te zien; “U heeft nog geen
eigen filters gekozen. Kies ‘Wijzigen
filters’ om de filterselectie aan te
passen.”
De

beperkte

set

aan

filters

die

MoneyView standaard klaarzet kunt u zelf aanvullen of bewerken. Dit doet u door op de afbeelding
te klikken. Nu komt een nieuw pop up scherm naar voren waarin u de kenmerken aan en uit kunt zetten.
U hebt hierbij drie mogelijkheden:
Altijd: Het kenmerk wordt in alle adviezen die u maakt in deze module automatisch getoond.
Alleen nu: Het kenmerk wordt alleen bij dit advies getoond.
Niet: Het kenmerk wordt niet getoond. U kunt het dan ook niet gebruiken in uw advies.
Achter deze drie mogelijkheden ziet een tweetal pijlen staan. Een groene pijl om het kenmerk naar
boven te plaatsten en een blauwe pijl om het kenmerk in volgorde naar beneden te plaatsen.
U ziet van alle geplaatste kenmerken de product informatie terug in de rapportage, ongeacht of u van
dit kenmerk een filter maakt.
Alle kenmerken zien er ongebruikt hetzelfde uit:

Als u met de muiswijzer over een kenmerk gaat, ziet u de
vraag van het kenmerk voluit.
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Als u een filter in wilt stellen, zet u een vinkje in het kenmerk.
U ziet nu een pop-upscherm en u krijgt de mogelijkheid de
criteria voor het filter in te vullen.

Als u vervolgens op de knop [OK] klikt is het filter gemaakt en
ziet u direct in het resultaat scherm de volgorde van de
producten wijzigen.

Tevens ziet u een blauw pijltje in het kenmerk wat u de
mogelijkheid biedt om het filter aan te passen.
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3.6.2. Werking van het resultatenscherm
In het resultatenscherm ziet u in de linkerbovenhoek (1) de gegevens over het advies de klanten en de
module waarin u aan het werk bent. Gegevens over het advies ziet u pas als u het advies daadwerkelijk
eenmaal hebt opgeslagen. In de rechterbovenhoek (2) ziet u gegevens over de aantallen wel en niet
berekende producten in rode tekst en het aantal gefilterde producten in zwarte tekst.
In onderstaand voorbeeld zijn er 46 producten in de
database. Daarvan zijn 16 producten niet berekend. Als u
de reden wenst te zien zet u een vinkje in het hokje en u
krijgt de reden onderin het scherm te zien (3). Vervolgens zijn er filters geplaatst (4) en zijn er van de 30
oorspronkelijk berekende producten 14 overgebleven die aan uw eisen voldoen. Deze worden in een
zwarte tekstkleur bovenaan weergegeven (5). Daaronder staan de 16 afgevallen producten in rood (6).
Als u met uw muiswijzer over het product gaat, verschijnt er een informatieballon (7) met de reden(en)
waarom het product is afgevallen. In bijgaand voorbeeld voldoet het product van Klaverblad niet over
een optierecht en gezondheidsverklaring voldoet niet aan onze eisen.
Wat kunt u nog meer zien in het resultatenscherm?

Als u terug naar boven scrolt ziet u een balk met kolomkoppen.

In de eerste kolom met de naam Aanbevolen, kunt u aangeven welk product u aanbeveelt aan uw klant.
Dit komt prominent terug in de rapportage en is daarom een verplichting als u een rapportage wilt
aanmaken.
Daarnaast ziet u aan de rechterkant de naam van de aanbieder en de naam van het product. Vervolgens
is er een aantal
kolommen
afhankelijk van de module waarin
u bent. Het sterretje naast het
product
wijst
op
een
bijzonderheid; extra informatie die
van belang is om de analyse goed
te plaatsen. Als u met uw muiswijzer over het sterretje gaat ziet de belangrijke informatie.
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De laatste vier kolommen aan de rechterkant zijn ook weer in alle modules
hetzelfde. Van rechts naar links: helemaal rechts ziet u een checkbox waarmee
u kunt aangeven of u het product mee wilt nemen in de Beknopte informatie
sectie in de rapportage. Als u een vinkje zet in de checkbox wordt het product
wel meegenomen in het overzicht Beknopte informatie in de rapportage.
Daarnaast aan de linkerkant ziet u bij alle producten een geel icoon staan met
een getal erin. Het is de waarde die uw collega adviseurs aan de
productcategorie hebben toegekend in het Adfiz prestatie onderzoek. Indien er
geen getal in het gele icoon staat bij een product hebben uw collega adviseurs
nog geen beoordeling toegekend aan het product. Staat er een grijs icoon
zonder getal heeft Adfiz geen prestatie onderzoek voor dit product beschikbaar.
Voor meer informatie over het Adfiz
Prestatie onderzoek verwijzen wij u naar paragraaf 3.6.5.
Daarnaast herkent u de vijfsterren producten aan het blauwe
icoon. Als u hier op klikt komt u op de Special Item website. Links
daarnaast ziet u een deels gekleurde balk met een percentage erin.
Deze balk en het percentage geven de MoneyView ProductRating
weer. De MoneyView ProductRating heeft betrekking op de mate
van flexibiliteit van de voorwaarden van het betreffende product.
Het zegt echter niet of het product ook past bij de specifieke wensen en eisen van de consument. In
de balk wordt de ProductRating getoond in een percentage van de maximaal te behalen score. Door
met de muis over de balk te gaan, ziet u een verdere specificatie van de ProductRating: hoe scoort het
product op verschillende clusters van voorwaarden ten opzichte van de maximaal te behalen score.
De AOV module is een uitzondering op bovenstaande met dien verstande dat in die module achter de
laatste vier kolommen nog een kolom staat met achter een aantal producten een
icoon.
Dit
icoon geeft aan dat u voor het product direct via Meetingpoint een offerte aanvraag kunt doen. Zie voor
een nadere uitleg 3.6.4

3.6.3. Groeperen
Met de functie ‘groeperen’ kunt u alle producten met een zelfde eigenschap onder elkaar zetten zodat
u ze makkelijk en snel kunt vergelijken.
Bij
de
resultaatkolommen
waar
groeperen mogelijk is, staat naast de
kolomheader een icoon
. Als u op dit
icoon klikt opent een pop-up scherm. In
dit scherm kunt u een vinkje zetten of
verwijderen voor een van de genoemde
eigenschappen van het product.

De producten die de eigenschappen bevatten die u hebt aangevinkt, worden vervolgens naar de
bovenkant van het gescherm geplaatst en in zwarte of rode tekst getoond; zwart voor de producten die
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voldoen aan de geplaatste filters en rood voor de producten die niet voldoen aan de filters. De producten
die niet binnen de groep vallen worden in een lichter tekst kleur getoond, namelijk grijs en roze.

Het groeperen heeft alleen effect op wat u op het scherm ziet en dus geen gevolgen voor de
rekenresultaten-print of de rapportage. Het is een tool die het u makkelijker maakt om te vergelijken.
Als u producten in of juist uit de selectie wilt plaatsen, dan gebruikt u de Filters.
NB: Groeperen kun u in het resultaat scherm enkel in de modules waar dat relevant is. Vooralsnog zijn
dat de modules Arbeidsongeschiktheid-, Uitvaart- en de Woonverzekeringen (Inboedel en Opstal).

3.6.4. Koppeling Meetingpoint
Binnen Selector is voor een aantal modules de ‘Meetingpoint koppeling’ beschikbaar. Met behulp van
deze koppeling kunt u met medeneming van klantgegevens vanuit Selector rechtstreeks naar het
extranet van Meetingpoint om daar offertes op te vragen of aanvragen in te dienen. Voor alle producten
waarachter u het Meetingpoint icoon
ziet staan kunt u de gegevens van de analyse doorvoeren naar
een (offerte) aanvraag via Meetingpoint. Alleen de ontbrekende gegevens hoeven dan in Meetingpoint
nog toegevoegd te worden.
Alle gebruikers van Selector hebben de beschikking over de Meetingpointkoppeling. Of deze koppeling
werkt is afhankelijk van twee dingen:
1)
2)
3)
4)

U moet beschikken over een Digitaal Paspoort
U moet beschikken over een autorisatie voor het gebruik door Meetingpoint
Heeft u nog géén Digitaal Paspoort? Klik dan op de volgende link om dit aan te vragen:
https://solera.nl/s/DigitaalPaspoort-znc2.pdf
Heeft u wel een Digitaal Paspoort maar nog geen autorisatie voor Meetingpoint? Klik dan op de
volgende link om een autorisatie aan te vragen: https://www.mp4all.nl

NB: MoneyView kan u niet van dienst zijn bij vragen over Digitale Paspoorten en uw Meetingpointautorisatie.
Voor vragen over het Digitaal Paspoort kunt u contact opnemen met de helpdesk van
Solera (0800 - 225 52 29).
Voor vragen over uw Meetingpoint-autorisatie kunt u contact opnemen met de helpdesk van
Meetingpoint (0800 666 7777).
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3.6.4.1

Werking
De werking van de koppeling is eenvoudig. U
klikt op het icoon achter het product in de
analyse
en
komt
direct
in
het
overgangsscherm. LET OP ! Dit scherm kan
in een aantal situaties waarschuwingen
bevatten over verschillen in berekening en
aanvraag van een offerte.
Klik als u zich van de waarschuwing verwittigd
hebt op de [Doorgaan] button en u komt in het
Meetingpoint extranet met de door u
opgevoerde gegevens in MoneyView
Selector reeds ingevuld. U hoeft dan alleen de
gegevens van de Waarschuwing nog na te
kijken en de ontbrekende gegevens in te voeren.
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3.6.5. Adfiz prestatieonderzoek
Het Adfiz prestatie onderzoek maak inzichtelijk hoe adviseurs de prestaties van aanbieders waarderen.
De resultaten komen van onafhankelijk adviseurs die een online vragenlijst hebben ingevuld. U kunt via
de link in het menu ook deelnemen aan dit onderzoek.
Adviseurs kunnen binnen een productcategorie aan elke aanbieder een beoordeling toekennen. Deze
beoordeling wordt gebaseerd op de Net Promotor Score (NPS):
Binnen deze manier van beoordelen staat de
vraag centraal:

Hoe waarschijnlijk is het dat klanten het bedrijf
of merk zouden aanbevelen aan anderen?
Het antwoord op de vraag wordt gegeven in de
vorm van een cijfer van 0 tot en met 10. De
cijfers worden ingedeeld in drie groepen:
1.

Detractors: respondenten met kritiek

2.
3.

(deelnemers die een waardering van 0 t/m 6 gaven)
Passives: neutrale respondenten (deelnemers die een 7 of 8 gaven)
Promotors: tevreden respondenten (deelnemers die een 9 of 10 gaven)

Vervolgens wordt de volgende formule op deze cijfers losgelaten:
Net Promotor Score = percentage promotors – percentage detractors.

Een NPS groter dan nul voor een specifieke aanbieder geeft hiermee aan dat er meer promoters dan
detractors zijn en dat het bedrijf dus vaker wel wordt aanbevolen dan niet. En andersom: een score
kleiner dan nul geeft aan dat er meer detractors dan promotors zijn. Om echter te beoordelen of het
bedrijf relatief goed of slecht presteert, moet de individuele uitkomst per bedrijf vergeleken worden met
de gemiddelde NPS van de sector waarin het bedrijf actief is.
Als u klikt op één van de scores met een getal, bijvoorbeeld
in
het resultatenscherm van MoneyView Selector opent een scherm
met de breakdown van de totale NPS voor deze aanbieder.
Er zijn ook gele blokjes zonder getal
. Hiervoor geldt dat er (nog)
niet voldoende respondenten zijn om een reële score te genereren.
Tenslotte zijn er ook grijze blokjes zonder getal
Hiervoor geldt
dat Adfiz geen NPS score heeft voor deze producten van deze
aanbieder
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3.7.

Knoppen:
Rechts onderin het scherm staat een viertal knoppen:

<< Uitgangspunten: Als u op deze knop klikt keert u terug naar het voorgaande scherm om daar
uitgangspunten aan te passen.

Advies opslaan: Met deze knop slaat u het advies inclusief de personalia en uitgangspunten op. De
rekenresultaten zullen altijd aan de hand van de opgeslagen uitgangspunten herberekend worden indien
het advies later geopend wordt. Omdat de MoneyView Selector met een dynamische database werkt
die dagelijks aangepast kan worden, kunnen deze rekenresultaten door de tijd verschillen. Daarom
adviseren wij altijd een rapportage te printen en op te slaan. Op deze wijze hebt u altijd een kopie voor
uw klantdossier.

Rekenresultaten:

In deze rapportage worden
vergelijkingsoverzicht getoond in een .pdf formaat.

de

uitgangspunten

en

een

rekenkundig

Rapportage & Toelichting: Als u op deze knop klikt komt er een scherm waar u een toelichting kan geven
op de gemaakte keuzes in uw analyse. Deze zullen dan getoond worden in de Rapportage

Rapportage: Dit is een uitgebreide adviesrapportage in .rtf formaat. Deze rapportage bevat een aantal
voorgedefinieerde onderdelen, waarin exact de stappen worden beschreven die u hebt doorlopen in uw
productadvies. Deze voorgedefinieerde onderdelen kunt u niet wijzigen. Wel kunt u besluiten om één
of meer onderdelen niet op te nemen in uw rapportage. Daarnaast is het mogelijk om aan het rapport
een door u zelf samengesteld en geschreven hoofdstuk toe te voegen.

3.7.1. Let op:
De productinformatie in MoneyView Selector is dynamisch. Dit betekent dat u de uitgangspunten (de
parameters voor berekeningen en de filters) opslaat maar niet de uitkomsten. Als u op een later tijdstip
het advies weer opent worden deze uitkomsten opnieuw bepaald en eventueel berekend en kunnen
deze, als gevolg van productwijzigingen, een ander resultaat opleveren. Uitsluitend de door u
opgeslagen “rtf rapportage” houdt alle gegevens vast. Bewaar deze daarom goed.
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4.
4.1.

Risicoverzekeringen
Uitgangspunten
In dit blok voert u de gegevens in die van toepassing zijn op
de verzekering. Onder de titel Uitgangspunten staat de naam
die u aan het advies hebt gegeven of indien u dat nog niet
hebt gedaan “Nieuw advies”. Na het invullen van de
gegevens gaat u naar de volgende pagina door te klikken op
de knop [Bereken].

4.1.1. Velden:
Omschrijving: Hier voert u de naam of het kenmerk van de vergelijking in. Standaard staat hier
“vergelijking datum en tijd “ Maar u kunt deze standaard tekst altijd overschrijven.

Startdatum: Hier geeft u de ingangsdatum van de verzekering op.
Duur: Hier geeft u aan welke duur u voor de verzekering wilt aanhouden.
Dekking: Hier geeft u aan welke dekking uw klant wilt; Annuïtair dalend, Gelijkblijvend of Lineair Dalend
Annuïteit: Hier vult u in geval van een annuïtair dalende dekking het annuïteitenpercentage in. (dit veld
verschijnt uitsluitend indien u voor en annuïtair dalende verzekering hebt gekozen.)

Verzekerd bedrag: vul hier het verzekerde bedrag in.
Betaling periode: Hier geeft u aan of de betaling plaatsvindt per maand, kwartaal, halfjaar of jaar.
Premiebetaling: Hier kunt u kiezen om uw berekening met gelijkblijvende en of een één jarige premie
betaling door te rekenen.

Afwijkend bedrag medeverzekerde: Geef aan of u een afwijkend bedrag medeverzekerde wenst. Er
wordt dan een extra veld getoond om een tweede verzekerd bedrag in te vullen.

Tweeleven tarief of Twee losse ORV’s: geef hier aan of je een polis wenst op twee levens of twee
losse polissen met hetzelfde verzekerd bedrag.

4.1.2. Advies- en distributiekosten
In het deel Advies- en distributiekosten is het mogelijk om de directe tarieven inclusief advies- en
distributiekosten te vergelijken met de intermediaire tarieven inclusief bemiddelingskosten. Onder een
direct tarief verstaan we producten die rechtstreeks door de consument bij een aanbieder gesloten
kunnen worden.
Zodra u aangeeft dat u de directe tarieven ook wil meenemen in
uw vergelijking verschijnen de intermediaire bemiddelingskosten,
die default op ‘eenmalig’ en ‘€ 0,-‘ staan. U kunt deze waarden
overschrijven.
U kunt kiezen uit:
Eenmalig – de kosten worden in een keer voldaan
Gespreid – de kosten worden over meerde maanden, tot maximaal 24 maanden betaald en
meegenomen in de vergelijking.
Eenmalig en gespreid – de kosten worden voldaan middels een eenmalig bedrag en een aantal (tot
maximaal 24 maanden) maandbetalingen.
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In de vergelijking komen de kosten terug in de Totale premie [(maandpremie x duur) + alle opgevoerde
kosten) en in de Totale vergelijkingspremie. De bemiddelings-, advies-en distributiekosten komen niet
terug in de eerste maandpremie.

4.2.

Resultaten
Voor het goed beoordelen
van de resultaten in de
module Overlijdensrisicoverzekeringen zijn twee
termen
erg
belangrijk:
Totale premie en de Premie
Uitkering Verhouding (PUV).
Om de analyse goed te
begrijpen hier een korte
omschrijving van deze twee
begrippen:

Totale premie: In dit bedrag
worden alle premies en
kosten opgeteld.

Premie Uitkering Verhouding: Dit getal geeft weer wat er gedurende de looptijd per euro uitgekeerd
bedrag aan premie is betaald, contant gemaakt naar nu en rekening houdend met sterfte kansen. Hoe
lager het getal, hoe beter de verhouding.
In dit scherm ziet u de door Selector berekende resultaten, gesorteerd van laag naar hoog, zodat de
aanbieder met de laagste PUV bovenaan staat.
Het kan zijn dat er tijdens het berekenen acceptatie fouten zijn opgetreden. Van bepaalde producten is
de berekening dan niet uitgevoerd. U kunt zien om welke producten het gaat en wat de reden is voor
het niet doorrekenen door het vinkje achter ‘Niet berekend x van de y producten’ aan te zetten.
Links bovenin ziet u de naam van het advies en de namen van de klanten die betrokken zijn in dit advies.
Standaard worden de voorwaarden van alle producten vermeld in Bijlage 2 van de rapportage. Met de
vinkjes helemaal rechts in het scherm kunt u bepalen of de voorwaarden van een product worden
meegenomen in deze bijlage van de rapportage.

4.2.1. Kolommen:
De eerste drie kolommen aan de linkerkant en de laatste vier kolommen aan de rechterkant zijn reeds
besproken in hoofdstuk 3.6.2 daarom zullen we ons nu beperken tot een beschrijving van de kolommen
die specifiek zijn voor deze module.

Premie: In deze kolom staat de eerste te betalen premie per de door u berekende periode
Premie duur: In deze kolom staat de duur dat de premie betaald moet worden indien de verzekering tot
einde looptijd doorloopt.

Termijn: In deze kolom staat de premiebetalingstermijn
Totale premie: In deze kolom vindt u de totaal te betalen premie over de gehele looptijd.
PUV: In deze kolom ziet u de door Selector berekende resultaten, gesorteerd van laag naar hoog, zodat
de aanbieder met de laagste PUV bovenaan staat.
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5.

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

5.1.

Uitgangspunten
In dit deel van het scherm voert u de
gegevens in die van toepassing zijn
op de verzekering die u wilt
vergelijken.
Onder
de
titel
Uitgangspunten staat de naam die u
aan het advies hebt gegeven of
indien u dat nog niet hebt gedaan
“Nieuw advies” Na het invullen van
de gegevens gaat u naar de
volgende pagina door te klikken op
de knop [Bereken].

5.1.1. Velden:
Omschrijving: Hier voert u de naam
of het kenmerk van de vergelijking
in. Standaard staat hier “vergelijking
datum en tijd “ Maar u kunt deze
standaard tekst altijd overschrijven.

Ingangsdatum: Hier geeft u de ingangsdatum van de verzekering op.
Gewenste dekking: Hier kunt u de gewenste dekking aangeven.
Motorrisico meeverzekeren: Hier kunt u aangeven of het motorrisico moet worden verzekerd voor jonge
verzekerden

Dekkingspercentage A: Hier vult u het gewenste dekkingspercentage voor het eerste jaar in.
Verzekerd bedrag A: Hier wordt het verzekerd bedrag voor rubriek A bepaald op basis van het gekozen
dekkingspercentage.

Uitkeringsdrempel A: Hier kunt u de uitkeringsdrempel voor het eerste jaar aangeven
Korting: Hier kunt u de korting aan geven die u wilt vergelijken
Contractduur: Hier kunt u aangeven of u de standaard, direct opzegbaar, 1, 3 of 5 jaren wenst te
vergelijken

Gewenste eindleeftijd: Hier kunt u invullen tot welke leeftijd de verzekering moet lopen
Gewenste uitkeringsduur: Hier kunt u de gewenste uitkeringsduur aangeven.
Arbeidsongeschiktheidscriterium: Hier kunt u het AO criterium aangeven; passende arbeid of
beroepsarbeid

Wachttermijn (eigen risico): Hier kunt u de wachttermijn voor de gehele looptijd aangeven
Dekkingspercentage B: Hier vult u het gewenste dekkingspercentage voor na het eerste jaar in.
Verzekerd bedrag B: Hier wordt het verzekerd bedrag voor rubriek B bepaald op basis van het gekozen
dekkingspercentage.

Uitkeringsdrempel B: Hier kunt u de uitkeringsdrempel voor na het eerste jaar aangeven
Betalingstermijn: Hier kunt u aangeven in welke termijn de premie wordt betaald
Tariefsoort: Hier kunt u de tariefsoort kiezen. Indien u het vinkje bij Combinatie/Risico aanzet worden de
Combinatie en Risico tarieven doorgerekend en vergeleken. Indien u het vinkje Standaard aanzet
•27•

worden de Standaard tarieven doorberekend en vergeleken. U kunt ook beiden vinkjes aanzetten zodat
alle tarieven doorgerekend en vergeleken worden.

5.1.2. Indexmatrix
In het onderste deel van de pagina kunt u een of
meerdere indexeringen kiezen.
Bovenaan de matrix staat een keuzelijst met de
volgende opties:
o

Alle indexeringen zelf kiezen

o

Geen indexering

o

Alleen indexering uitkering

o

Alleen indexering verzekerd bedrag

o

Indexering verzekerd bedrag i.c.m. indexering uitkering

o

MoneyView - selectie

Afhankelijk van gekozen waarde worden bepaalde vinkjes ‘voorgeselecteerd’ in de matrix. U kunt als u
dat wenst, hier nog een keuze aan toevoegen.
Daaronder afhankelijk of u kiest voor het berekenen van premies op basis van CBS-indexering kan het
door te rekenen indexpercentage worden gekozen of ingevoerd.
NB: het is wel belangrijk dat ten minste één indexeringsoptie aangevinkt is, anders is een
premieberekening niet mogelijk.

Jaren doorrekenen: Hier kunt u aangeven voor hoeveel jaar de premie wordt
doorgerekend

5.2.

Detail beroep
Zoals
in
paragraaf
3.3
besproken
staat
bij
de
module
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen in het linker blok van de pagina nu extra
informatie over opleiding en beroep. Indien deze nog niet gevuld zijn staan er
blauwe sterretjes bij. Via de knop [Detail beroep] kunt u deze gegevens invullen
of aanpassen. Na het klikken op de knop komt een nieuw veld naar voren met
daarin de mogelijkheid deze gegevens op te voeren.

5.2.1. Velden
Beroep:

Hier geeft u het beroep
beroepsklasse van de verzekerde aan.

of

de

Hoogstgenoten opleiding: Hier geeft u de hoogst
genoten opleiding van de verzekerde in.

Tijdsbesteding (urenverdeling): Hier geeft u de
gemiddelde urenverdeling van de verzekerde aan.

Reizen en chaufferen: Hier kunt u het aantal
zakelijke kilometers per jaar invoeren.
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5.3.

Resultaten
Wanneer u met uw
cursor
over
de
verschillende resultaten
gaat,
krijgt
u
verschillende
extra
informatieballonnen te
zien. Deze schermen
geven per verzekering
extra informatie.
Indien een product is
afgevallen wordt dit
product in het rood
aangegeven met de
bijbehorende reden(en).
Standaard worden de voorwaarden van alle producten vermeld in Bijlage 2 van de rapportage. Met de
vinkjes helemaal rechts in het scherm kunt u bepalen of de voorwaarden van een product worden
meegenomen in deze bijlage van de rapportage.

5.3.1. Kolommen:
De eerste drie kolommen aan de linkerkant en de laatste vier kolommen aan de rechterkant zijn reeds
besproken in hoofdstuk 3.6.2, daarom zullen we ons nu beperken tot een beschrijving van de kolommen
die specifiek zijn voor deze module.

Tariefsoort: In deze kolom staan de door u gekozen tarieven.
Indexering verzekerd bedrag: In deze kolom staan de door u gekozen indexering(en) voor het verzekerd
bedrag

Indexering uitkering: In deze kolom staan de door u gekozen indexering(en) voor de uitkering
Termijn premie 1e jaar: In deze kolom staat de te betalen premie over het eerste jaar.
Totale jaarpremie: In deze kolom vindt u de totale jaarpremie inclusief verrekende kortingen en kosten
in de door u geselecteerde periode

5.3.2. Groeperen:
U kunt de resultaten in deze module ook groeperen. Zie voor een uitgebreide uitleg paragraaf 3.6.3.
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6.

Uitvaartverzekeringen

6.1.

Personalia
De uitgangspunten van uitvaartverzekeringen reageren op de gegevens
die u hebt ingevuld bij Personalia. Slechts indien u een 2e contractant hebt
opgevoerd bij personalia verschijnt in het uitgangspuntendeel een
“Medeverzekerde” Ook kunt u voor de uitvaartverzekering bij Personalia
kinderen invoeren die mee moeten in de dekking. Dit doet u door op de
knop [kinderen] te klikken. Er komt dan een pop-up waarin u de kinderen
kunt invullen. U klikt op het icoon van een poppetje met een plusje
linksbovenin de pop-up om een kind toe te
voegen. Vervolgens vult u de geboortedatum van
het kind in en klikt op het groene vinkje. Wilt u een
bestaand kind verwijderen, dan klikt u op het rode
kruisje.

6.2.

Uitgangspunten
In dit blok voert u de gegevens in die van
toepassing zijn op de verzekering. Onder de titel
Uitgangspunten staat de naam die u aan het
advies hebt gegeven of indien u dat nog niet
hebt gedaan “Nieuw advies” Na het invullen
van de gegevens gaat u naar de volgende pagina
door te klikken op de knop [Bereken].

6.2.1. Velden:
Omschrijving: Hier voert u de naam of het kenmerk van de vergelijking in. Standaard staat hier
“vergelijking datum en tijd “ Maar u kunt deze standaard tekst altijd overschrijven.

Startdatum: Hier geeft u de ingangsdatum van de verzekering op.
Dekking: Bij dekking geeft u aan of u een uitvaart natura verzekering, of een uitvaart natura of beiden
wilt vergelijken

Betaling periode: Hier geeft u aan of de betaling plaatsvindt per maand, kwartaal, halfjaar of jaar.
Betaling premieduur (in jaren): Hier voert u de periode dat u voor de verzekering wilt betalen
Verzekerd bedrag verzekerde: Hier voert u het bedrag in waarvoor de gebruiker verzekerd wil zijn.
Verzekerd bedrag Medeverzekerde: Dit veld wordt uitsluitend getoond indien u bij de personalia een
tweede contractant hebt opgevoerd.

Stijgingspercentage: Hier geeft u het percentage aan waarmee u het verzekerd bedrag wilt laten
groeien. Indien een verzekering dit percentage niet kent voor een of meerder van haar producten dan
wordt het percentage gekozen dat er het dichtst bij ligt.
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6.3.

Resultaten

In de resultatenpagina van de uitvaartverzekeringen ontbreekt de ProductRating Voorwaarden. Dit komt
omdat we voor een goed vergelijk voldoende producten nodig hebben. Uitvaartverzekeringen heeft er
niet voldoende om een zinvolle ProductRating Voorwaarden af te geven.

6.3.1. Kolommen:
De eerste drie kolommen aan de linkerkant en de laatste drie kolommen aan de rechterkant zijn reeds
besproken in paragraaf 3.6 daarom zullen we ons nu beperken tot een beschrijving van de kolommen
die specifiek zijn voor deze module.

Dekking: Het soort verzekering; Kapitaal of Natura.
1e maand bedrag: Het bedrag dat de eerste maand geïncasseerd gaat worden
Index: In deze kolom vindt u de indexaties die gebruikt zijn in de berekening. Deze kunnen anders zijn
dan u hebt ingevoerd in de uitgangspunten omdat MoneyView Selector de dichtstbijzijnde indexatie
gebruikt indien de gevraagde indexering niet mogelijk is.

Premie duur: In deze kolom vindt u de totaal te betalen premie over de gehele looptijd. Dit zijn standaard
tot 65, 85 of 80 jaar en de door u gevraagde duur indien het product deze kent.

Totale premie: In deze kolom vindt u de totaal te betalen premie over de gehele looptijd.
Totale vergelijkingspremie: In de totale vergelijkingspremie worden alle premies contant gemaakt tegen
2% en opgeteld. Hierdoor worden eventuele verschillende betalingsduren of eenmalig kosten per
product op een vergelijkwaardige manier vergeleken. Er wordt ook rekening gehouden met de sterfte
kansen en met eventuele advies-, en distributie- en bemiddelingskosten. Standaard wordt de analyse
op deze kolom gesorteerd van laag bovenin naar hoog onderin.

Effectief rendement: Het effectief rendement is het verwachte rendement bij het afsluiten van de
verzekering rekening houdend met de toekomstige premiebetalingen en verwachte uitkering.

Verzekerd bedrag 80 jaar: In deze kolom staan de bedragen die zouden worden uitgekeerd indien de
verzekerde op 80jarige leeftijd overlijd.
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7.

Lijfrente-Sparen

7.1.

Uitgangspunten
Op de eerste pagina voert u
de gegevens in die van
toepassing zijn op de
verzekerde(n)
en
de
ingangsdatum en de duur
van de verzekering die u wilt
vergelijken. Na het invullen
van de gegevens op de
eerste pagina kunt u naar de
volgende pagina door te
klikken
op
de
knop
[Bereken>>].

7.1.1. Velden
Omschrijving: Hier voert u de naam of het kenmerk van de vergelijking in.
Ingangsdatum: Hier geeft u de ingangsdatum van de verzekering op, AeQuote staat standaard op de
eerste van de volgende maand.

Duur: Hier geeft u aan welke duur u voor de verzekering wilt aanhouden.
Productcategorie. Hier bepaalt u uit welke categorie u producten wilt gaan vergelijken. U kunt hier één
categorie selecteren: Verzekeren of Banksparen. Tevens geeft u hier aan of u een lijfrente opbouw met
periodieke inleg, lijfrente opbouw met eenmalige inleg of een gouden handdruk wilt berekenen.

Type: Afhankelijk van de gekozen waarde bij productcategorie, kunt u hier aangeven of u een periodieke
of eenmalige inleg, of een gouden handdruk wenst te analyseren.

Soort berekening: Hier geeft u aan wat voor soort berekening u wilt maken, van inleg naar eindbedrag
of van eindbedrag naar inleg.

Waarde-overzicht: Hier bepaalt u of u een waarde overzicht per kalenderjaar of per contractjaar wilt
ontvangen.

Berekening o.b.v.: Hier geeft u aan hoe u de berekening wilt zien. U kunt bij verzekeringsproducten
kiezen voor Garantierendement, Gemiddelde Historische Winstdeling of keuzerendement. Als u voor
deze laatste kiest krijgt u ook de mogelijkheid om het rendement zelf in te voeren.
Indien u voor Banksparen hebt gekozen krijgt u de mogelijkheid te kiezen uit:

Variabele rente, met daarbij keuze uit:




Actuele variabele rente (staat alleen op het moment van storten vast)
Historische rente (het door de AFM vast gestelde historische rendement voor deposito’s)
Keuzerendement waarbij u zelf een rendement kan opgeven.

Deposito rente, met daarbij keuze uit



Actuele depositorente
Keuzerendement
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De inhoud van het onderdeel betalingen
wordt bepaald door keuzes die gemaakt
zijn in het voorgaande scherm

Betaalschema: Hier kunt u kiezen voor
een periodieke inleg of een koopsombetaling afhankelijk van uw keuze gemaakt bij productcategorie; periodiek of koopsom.

Termijn: Hier geeft u de termijn van de betaling aan.
Duur: Hier geeft u de duur van de betaling aan
Extra storting: Hier kunt u aangeven of u een extra storting wilt doorrekenen en zo ja het bedrag van die
stortingen.
Klik nu op Bereken >> om de berekening te maken.

7.2.

Resultaten
Wanneer u op berekenen hebt geklikt, komt u in het scherm met de resultaten. U ziet de Aanbieders
en hun producten gesorteerd op volgorde van laagste Inleg of hoogste Eindkapitaal.

Standaard worden de voorwaarden van alle producten vermeld in Bijlage 2 van de rapportage. Met de
vinkjes helemaal rechts in het scherm kunt u bepalen of de voorwaarden van een product worden
meegenomen in deze bijlage van de rapportage.

7.2.1. Kolommen:
De eerste drie kolommen aan de linkerkant en de laatste vier kolommen aan de rechterkant zijn reeds
besproken in hoofdstuk 3.6.2 daarom zullen we ons nu beperken tot een beschrijving van de kolommen
die specifiek zijn voor deze module

Minimaal rendement staat wat de minimale opbrengst aan het einde van de looptijd is.
Eindkapitaal vindt u de mogelijke opbrengst bij het door u gekozen rentescenario. Indien de beide
kapitalen even hoog zijn, is er feitelijk sprake van een garantie.
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8.

Direct Ingaande Uitkeringen
Met MoneyView Selector Direct Ingaande Uitkeringen kunt u de uitkering per periode berekenen voor
Bancaire rentes (DIR) en verzekeringsrentes (DIL). Het bijzondere aan deze module is dat u in één
vergelijking bij de tijdelijke rentes zowel de bancaire als de verzekeringsproducten kunt doorrekenen.

8.1.

Uitgangspunten
Op de eerste pagina voert u de gegevens in die van toepassing zijn op de verzekerde(n) en de
ingangsdatum en duur van de verzekering die u wilt vergelijken. Na het invullen van de gegevens gaat
u naar de volgende pagina door te klikken op de knop [Bereken >> ].

8.1.1.

Velden
Omschrijving: Hier voert u de naam of
het kenmerk van de vergelijking in.

Stortingsdatum:

Hier geeft u
stortingsdatum van de rente op.

de

Productsoort: Hier kunt u een keuze
maken voor verzekeringsproducten of
indien u een tijdelijke duur wilt
berekenen bancaire producten of
beiden.

Soort lijfrente: Als u bij Productsoort
voor verzekeren hebt gekozen geeft u
hier geeft u aan of u een tijdelijke of levenslange duur wilt vergelijken, hebt u voor banksparen gekozen
is levenslang niet mogelijk en wordt het veld op tijdelijk “vastgezet”.

Kapitaal: Hier vult u het bedrag in dat beschikbaar is voor de te vergelijken rente.
Herkomst kapitaal: Hier geeft u de herkomst van het kapitaal aan, bijvoorbeeld lijfrentekapitaal, gouden
handdruk of stakingswinst. Ook kunt u aangeven of dit van een bepaalde aanbieder komt.

Uitkering: Hier kunt u aangeven om welke soort uitkering het gaat.
Slotuitkering: U kunt aangeven dat er met een slotuitkering rekening gehouden moet worden
Uitkeringsfrequentie: Wilt u de uitkering per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar laten uitkeren?
Duur: De duur van de uitkering kunt u hier aangeven.

8.2.

Resultaten
Als u op berekenen hebt gedrukt komt u in het scherm met de resultaten. U ziet de Aanbieders en hun
producten gesorteerd op volgorde van hoogste uitkering bovenaan naar laagste uitkering onderaan. Dit
kunt u zien aan de blauwe kolomkop met daarachter een pijltje naar beneden. Wat ook direct opvalt is
het rode uitroepteken in het midden van de pagina bij Aegon Lijfrente Uitkeren. Er is nadere informatie,
over het product waarachter het uitroepteken staat, nodig om een correct inzicht in de gemaakte analyse
te verkrijgen. Als u met de muiswijzer over dit uitroepteken gaat verschijnt deze informatie.
Standaard worden alle producten meegenomen in de rapportages. Door middel van de vinkjes kunt u
bepalen of een product wordt meegenomen in de rapportage.
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9.

Woonlastenverzekeringen

9.1.

Uitgangspunten
In dit scherm voert u de gegevens in
die van toepassing zijn op de
verzekering.
Onder
de
titel
Uitgangspunten staat de naam die u
aan het advies hebt gegeven of indien
u dat nog niet hebt gedaan “Nieuw
advies”. Na het invullen van de
gegevens gaat u naar de volgende
pagina door te klikken op de knop
[Bereken >> ].

9.1.1. Velden:
Omschrijving: Hier voert u de omschrijving van het advies in, naar uw eigen voorkeur
Ingangsdatum: Hier geeft u de ingangsdatum van de verzekering op.
Heeft verzekerde een hypotheek: Hier kunt aangeven of uw cliënt een hypotheek heeft.
Verzekerd maandbedrag AO: Hier geeft u het te verzekeren maandbedrag voor arbeidsongeschiktheid
aan.

Uitkeringsduur AO (per gebeurtenis): Hier geeft u de uitkeringsduur voor arbeidsongeschiktheid per
gebeurtenis aan.

Hoogte uitkering AO: Hier kunt u kiezen of de uitkering pro rata of volledig is.
Eigen risico termijn AO (dagen): Hier geeft u de termijn van het eigen risico in dagen aan.
AO Criterium na 2e jaar: Hier kunt u aangeven welk criterium na het 2e jaar gehanteerd moet worden
voor de bepaling van de mate van arbeidsongeschiktheid.

Looptijd verzekering (in jaren): Hier geeft u aan welke duur u voor de verzekering wilt aanhouden.
Looptijd hypotheek (in jaren): Hier geeft u aan welke duur u voor de hypotheek wilt aanhouden.
Dekking WW: Hier kunt u aangeven of een dekking voor werkloosheid gewenst is.
Verzekerd maandbedrag WW: Hier geeft u het te verzekeren maandbedrag bij werkloosheid aan.
Uitkeringsduur WW (per gebeurtenis): Hier kunt u aangeven wat de uitkeringsduur voor de
werkloosheidsdekking per gebeurtenis is.

Hoogte uitkering WW: Deze staat standaard ter informatie op “pro rata”.
Tariefsoort: Hier kunt u koopsom of premiebetaling selecteren.
Ook de directe tarieven doorreken: Als u deze aanvinkt worden de tarieven van direct writers
meegenomen in de analyse.

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.
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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

9.1.2. Beroep:
Links onder het Personalia
beroepsgegevens in te vullen.

veld

zijn

de

Er zijn drie keuzevelden:

Aard dienstverband: kies hier het soort dienstverband
dat van toepassing is.

Aantal uren per week: Indien u een parttime
dienstverband hebt ingevuld moet u hier aangeven of
dat meer of minder is dan 16 uur per week

Beroep: Beroep is een verplicht veld. Kies hier het
beroep van de verzekerde.

9.2.

Resultaten
Als u op berekenen hebt gedrukt, komt u in het scherm met de resultaten. U ziet de aanbieders en hun
producten gesorteerd op volgorde van laagste premie bovenaan naar hoogste premie onderaan. In
tegenstelling tot andere modules in MoneyView Selector ziet u hier geen ProductRating Voorwaarden
en de bijbehorende oranje gekleurde balken. Dit komt omdat MoneyView een grens heeft gesteld aan
het aantal producten dat aanwezig moet zijn alvorens een ProductRating Voorwaarden zinvol is. Deze
grens is gesteld bij tien niet-identieke producten. U kunt meer over dit onderwerp lezen op onze website
www.specialitem.nl.

NB: In het resultatenscherm ziet u naast de kolommen met de premiegegevens ook een tweetal
kolommen ‘Totale Maximale Uitkering AO’ en ‘Totale Maximale Uitkering WW’. Deze kolommen zijn
opgenomen om een indicatie te geven van de verzekerde dekkingen om deze onderling te kunnen
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vergelijken. De vermelde maximale bedragen zullen in een aantal gevallen in de praktijk niet gehaald
worden. Zo geldt bijvoorbeeld voor de WW-dekking dat deze alleen uitkeert als de verzekerde ook
daadwerkelijk een WW-uitkering ontvangt (die altijd van een beperkte duur is). Wel wordt hiermee
duidelijk gemaakt dat de ene verzekeraar een hogere maximum uitkering hanteert dan de andere.
Standaard worden de voorwaarden van alle producten vermeld in Bijlage 2 van de rapportage. Met de
vinkjes helemaal rechts in het scherm kunt u bepalen of de voorwaarden van een product worden
meegenomen in deze bijlage van de rapportage.
Als u met de muisaanwijzer over de verschillende resultaten
gaat, krijgt u een informatieballon te zien met extra
informatie.
Het kan zijn dat er tijdens het berekenen acceptatiefouten
zijn opgetreden. Van bepaalde producten is de berekening
dan niet uitgevoerd. U kunt zien om welke producten het
gaat en wat de reden is voor het niet doorrekenen door het
vinkje achter ‘Niet berekend x van de y’ aan te zetten.
Links bovenin ziet u de naam van het advies en de namen van de klanten welke betrokken zijn in dit
advies.
Standaard worden alle producten meegenomen in de rapportage. Door middel van de vinkjes kunt u
bepalen of een product wordt meegenomen in de rapportage.

9.2.1. Kolommen:
De eerste drie kolommen aan de linkerkant en de laatste drie kolommen aan de rechterkant zijn reeds
besproken in hoofdstuk 3.6 daarom zullen we ons nu beperken tot een beschrijving van de kolommen
die specifiek zijn voor deze module

Totale Maximale uitkering AO: De totale maximale uitkering AO is hier de totale uitkering als de
verzekerde na het ingaan van de verzekering arbeidsongeschikt zou worden. LET OP: door persoonlijke
omstandigheden, wet en regelgeving en dergelijke zullen in de praktijk deze totale uitkeringen nooit
gehaald worden. Ze zijn hier opgenomen voor vergelijkingsdoeleinden
Totale Maximale uitkering WW: De totale maximale uitkering WW is hier de totale uitkering als de
verzekerde na het ingaan van de verzekering werkeloos zou worden. LET OP: door persoonlijke
omstandigheden, wet en regelgeving en dergelijke zullen in de praktijk deze totale uitkeringen nooit
gehaald worden. Ze zijn hier opgenomen voor vergelijkingsdoeleinden
Looptijd: geeft weer wat de looptijd is van de polis.
AO duur: de duur van een uitkering op basis van arbeidsongeschiktheid per gebeurtenis in jaren.
WW duur: de duur van een uitkering op basis van werkeloosheid per gebeurtenis in jaren.
Maandpremie: Geeft de netto premie weer per gekozen periode inclusief periodiek kosten. Heeft u voor
jaarpremie gekozen, dan wordt hier de netto jaarpremie weergegeven inclusief periodieke kosten etc.

Totale premie: geeft de som van alle premies weer over de door u opgegeven periode, inclusief alle
kosten.
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10. Hypotheken
10.1.

Uitgangspunten
In dit blok voert u de gegevens in die van toepassing
zijn op de Hypotheek. Onder de titel Uitgangspunten
staat de naam die u aan het advies hebt gegeven of
indien u dat nog niet hebt gedaan “Nieuw advies”.
Na het invullen van de gegevens gaat u naar de
volgende pagina door te klikken op de knop
[Bereken].

10.1.1. Velden:
Omschrijving: Hier voert u de naam of het kenmerk
van de vergelijking in.

Startdatum: Hier geeft u de ingangsdatum van de hypotheek op, AeQuote staat standaard op de eerste
van de volgende maand.

Betaling: Hier geeft u aan per welke periode betaald gaat worden. Deze staat thans vast op “per Maand”
omdat er geen aanbieders zijn die andere betaal perioden hanteren.

Fiscaal aftrekpercentage: Hier selecteert u het fiscale aftrekpercentage. Er wordt rekening gehouden
met de verminderende fiscale aftrekbaarheid. NB: dit is een indicatief percentage, het werkelijke
aftrekpercentage kan hier van afwijken.

Lastenoverzicht: Kies of het lastenoverzicht per kalenderjaar of per contractjaar gewenst is.
Automatische renteverlaging: Hier kunt u aangeven of u automatische verlaging van de rente tijdens de
looptijd wil doorrekenen Als u deze optie aanvinkt staan de beide mogelijkheden (Per einde maand en
Per einde rentevast periode) standaard aan. Wilt u dat niet, dan kunt u een van beide uitvinken en wordt
alleen de aangevinkte soort looptijdrente doorgerekend. NB Producten die (een vorm van) automatische
renteverlaging kennen, worden op deze basis doorgerekend, producten die dit niet kennen worden óók
doorgerekend, maar tegen een gelijkblijvende rente

Per einde maand: geef hier aan of u de automatische renteverlaging aan het einde van iedere maand
wil doorrekenen

Per einde rentevast periode: geef hier aan of u de automatische renteverlaging aan het einde van de
rentevast periode wil doorrekenen

10.1.1.1

Leningdelen
Indien u automatische renteverlaging hebt
aangevinkt of het vinkje bij rekenhulp hypotheek
hebt aangezet verschijnen er vier nieuwe velden :

Marktwaarde woning: Hier vult u de (verwachte)
marktwaarde van de woning in.

Gewenste hypotheek. Hier vult u het hypotheek
bedrag in waarvoor u een analyse wilt maken.

Bevoorschotting: Hier wordt nu automatisch het bevoorschottingspercentage voor u berekend.
Hypotheek met NHG: Als u een hypotheek met NHG wilt analyseren dan zet u hier een vinkje.
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10.1.1.2

Deel 1/2/3

Aflosvorm:

Kies
hier
de
hypotheekvorm die u wilt
vergelijken; lineair of annuïtair.
Voor leningdeel 2 en 3 is
aflossingsvrij ook mogelijk.

Bedrag: Vul het bedrag van de te vergelijken hypotheek in.
Duur: Kies de duur van het leningdeel.
Fiscaal: Kies hier het fiscale regime; Box I of Box III
Rentevast: Kies de rentevast periode van het leningdeel.
NHG/MW%: Dit veld wordt standaard gevuld met het resultaat van de bevoorschotting uit de rekenhulp.
Indien u dit wilt veranderen kunt u het altijd aanpassen.

Bouwaard: In dit veld kunt u bestaande bouw of nieuwbouw kiezen wat van belang kan zijn voor de
bepaling van de rente categorie.
Selector kiest aan de hand van bovenstaande gegevens de juiste rente voor het product.

Risicoverzekering: U kunt indien gewenst direct een risicoverzekering mee vergelijken. Indien u dat niet
wenst dan kunt u bij het keuzevak Product kiezen voor de optie; geen risico verzekering
Product: Kies hier voor laagste premie indien u wenst dat AeQuote het product met de laagste premie
kiest dat voldoet aan de door u gestelde voorwaarden. U kunt ook zelf een product selecteren. Kies dan
Zelf kiezen. Er komt onder het keuzevak dekkingen een nieuw keuzevak Product met alle producten in
de database.

Dekking: Maak een keuze uit annuïtair of lineair dalend.
Verzekerd bedrag: Het invoerveld Verz.Bedrag is alleen zichtbaar indien u een risicoverzekering wilt
meenemen in de vergelijking. U vult hier dan het gewenste verzekerde bedrag in.
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10.2.

Resultaten
In dit scherm ziet u de door Selector berekende resultaten, gesorteerd op de Totale inleg (blauw) van
laag naar hoog, zodat de aanbieder met de laagste inleg bovenaan staat.

Het kan zijn dat er tijdens het berekenen acceptatie fouten zijn opgetreden. Van bepaalde producten is
de berekening dan niet uitgevoerd. U kunt zien om welke producten het gaat en wat de reden is voor
het niet doorrekenen door het vinkje achter ‘Niet berekend x van de y producten’ aan te zetten.
Links bovenin ziet u de naam van het advies en de namen van de klanten die betrokken zijn in dit advies.
Standaard worden de voorwaarden van alle producten vermeld in Bijlage 2 van de rapportage. Met de
vinkjes helemaal rechts in het scherm kunt u bepalen of de voorwaarden van een product worden
meegenomen in deze bijlage van de rapportage.

10.2.1. Kolommen:
De eerste drie kolommen aan de linkerkant en de laatste drie kolommen aan de rechterkant zijn reeds
besproken in hoofdstuk 3.6.2, daarom beperken we ons hier tot een beschrijving van de kolommen die
specifiek zijn voor deze module.

Looptijdrente: of en zo ja welke automatische rentedaling van toepassing is. Deze kolom wordt alleen
getoond indien u Automatische rentedaling in de uitgangspunten aan hebt laten staan.
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Rente (leningdeel 1): Hier wordt de rente getoond die berekend wordt op het eerste leningdeel. Indien
u meerder leningdelen hebt berekend met verschillende rentevast perioden kunt u die inzichtelijk maken
door met de muiswijzer over de rente te gaan. Er verschijnt dan een Informatieballon waarin de
verschillende leningdelen gespecificeerd zijn.

Maandlast bruto 1e maand: De totale eerste bruto maandlast van de berekende hypotheeklening.
Maandlast netto 1e maand: de totale eerste netto maandlast waarbij het door u opgegeven fiscale
aftrekpercentage is doorgerekend.

Totale inleg: Indien u geen fiscaal aftrekpercentage hebt opgegeven bij de persoonsgegevens ziet u hier
het bedrag dat gedurende de berekende periode bruto betaald wordt. Indien u Wel een fiscaal
aftrekpercentage hebt ingevuld ziet u hier het bedrag dat netto betaald wordt over de berekende
periode.

Het icoon achter de ProductRating Voorwaarden

: Als u op dit icoon klikt krijgt u een meerjaren
berekening van het betreffende product in pdf formaat te zien.
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11. Opstalverzekeringen
11.1.

Uitgangspunten
Op de eerste pagina voert u
de gegevens in die van
toepassing
zijn
op
de
verzekerde(n)
en
de
ingangsdatum en de duur van
de verzekering die u wilt
vergelijken. Na het invullen
van de gegevens op de eerste
pagina kunt u naar de
volgende pagina door te
klikken
op
de
knop
[Bereken>>].

11.1.1. Velden
Onder de kop Woning zijn de volgende velden te vinden die betrekking hebben op de woning op basis
waarvan u de analyse wilt maken.

Omschrijving: Hier voert u de naam of het kenmerk van de vergelijking in.
Ingangsdatum: Hier geeft u de gewenste ingangsdatum aan.
Type: Hier geeft u het type woning aan dat u wilt verzekeren
WOZ waarde Hier voert u het bedrag in Euro’s in die de Waardering Onroerende Zaak
vertegenwoordigd.

Bouwaard: Kies hier welke bouwaard het dichtst de bouwaard van de te verzekeren woning benaderd.
Aantal kamers: Hier geeft u het aantal kamers inclusief de woonkamer op.
Bouwjaar: Hier vult u het jaartal in dat de woning is opgeleverd.
Voor eigen bewoning: Betreft het een woning voor verhuur of gaat de eigenaar er zelf in wonen
Glas meeverzekeren: Ja of Nee het soort glas is niet meer van belang.
Verdiepingsvloeren: Maak een keuze tussen hout of beton
Eigen risico: Staat default op € 100,Betalingstermijn: Maak een keuze uit maand, kwartaal, halfjaar of jaar
Herbouwwaarde (€) : Vul hier het bedrag in euro’s in.
Onder de kop Dekking zijn de volgende velden te vinden die allen betrekking hebben op de dekking van
de verzekering op basis waarvan u de analyse wilt maken.

Waardebepaling: Kies uit taxatierapport of eigen opgave.
Verzekeren fundering: Hier geeft u aan of de fundering verzekerd moet worden en zo ja wat voor soort
fundering.

Constructie gevel: Hier geeft u de constructie van de gevel aan.
Nieuwe keuken, bad-, woonkamer?: Kies Ja of nee
Zonnecollectoren of PV-panelen: Kies Ja of nee.
Oppervlakte woning (m2): de oppervlakte van de woning in vierkante meters
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Inhoud woning (m3): De berekening van het aantal kubieke meters geschiedt door het buitenwerks
gemeten oppervlakte te vermenigvuldigen met de gemiddelde hoogte

Verzekeren garage: Indien een garage meeverzekerd dient te worden kunt u dat hier aangeven.
Verzekeren niet inpandige berging: Indien een of meer vrijstaande bergingen meeverzekerd dienen te
worden kunt u dat hier aangeven.

Inhoud overige bijgebouwen (m3): Ook hiervoor geldt dat de berekening van het aantal kubieke meters
geschiedt door het buitenwerks gemeten oppervlakte te vermenigvuldigen met de gemiddelde hoogte

11.2.

Resultaten
Wanneer u op berekenen hebt geklikt, komt u in het scherm met de resultaten. U ziet de Aanbieders
en hun producten gesorteerd op volgorde van Premie (laagste bovenaan)
Standaard worden de voorwaarden van alle producten vermeld in Bijlage 2 van de rapportage. Met de
vinkjes helemaal rechts in het scherm kunt u bepalen of de voorwaarden van een product worden
meegenomen in deze bijlage van de rapportage.

11.2.1. Kolommen in het resultatenscherm:
De eerste drie kolommen aan de linkerkant en de laatste vier kolommen aan de rechterkant zijn reeds
besproken in hoofdstuk 3.6.2. Daarom zullen we ons nu beperken tot een beschrijving van de kolommen
die specifiek zijn voor deze module

Dekking: geeft weer of het een Allrisk of een Extra uitgebreide dekking betreft.
Maand: Hier wordt de premie
weergegeven per de periode die u
in het uitgangspunten scherm
gekozen hebt. Vanzelfsprekend
wordt dan ook de kolomkop
gewijzigd indien u voor een andere
periode dan de maand hebt
gekozen. De premie is exclusief
de poliskosten maar inclusief de
assurantiebelasting. Tevens ziet u
als u met de muiswijzer over deze
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kolom gaat een informatieballon waarin een opsomming staat van alle belangrijke componenten waaruit
de premie bestaat.

Poliskosten: In deze kolom wordt aangegeven of er, en zo ja hoeveel poliskosten er in rekening gebracht
zullen worden.

Eigen Risico: Is er gerekend met een Eigen Risico dan wordt dat in deze kolom vermeld. Let op! Omdat
aanbieders voor hun producten redelijk vaak een vast eigen risico hanteren kan dit afwijken van hetgeen
u hebt ingevoerd in het uitgangspunten scherm. Indien u de eigen risico’s wilt soorten klikt u eenmaal
op de kolomkop,dan staan alle Eigen risico’s van laag naar hoog gesorteerd.

Max. Verzekerd bedrag: Indien er sprake is van een premier-risqueverzekering wordt hier het bedrag
genoemd dat maximaal verzekerd kan worden. Indien het een verzekering betreft met garantie tegen
onderverzekering dan wordt hier het woord GARANTIE getoond.

11.2.2. Groeperen
Ook in de module Opstal is het mogelijk de resultaten te groeperen. Lees de uitleg in paragraaf 3.6.3.
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12. Inboedelverzekeringen
Met MoneyView Selector Inboedelverzekeringen module kunt u de premie per periode berekenen voor
Inboedelverzekeringen. Het bijzondere aan deze module is dat u in één vergelijking producten met,
zonder of met verschillend Eigen risico kunt doorrekenen.

12.1.

Uitgangspunten
Op de eerste pagina voert u de gegevens in die van toepassing zijn op de verzekerde(n) en de
ingangsdatum en duur van de verzekering die u wilt vergelijken. Na het invullen van de gegevens gaat
u naar de volgende pagina door te klikken op de knop [Bereken >> ].

12.1.1. Velden
Onder de kop Woning zijn de
volgende velden te vinden
die allen betrekking hebben
op de woning op basis
waarvan u de analyse wilt
maken.

Omschrijving: Hier voert u de
naam of het kenmerk van de
vergelijking in.

Ingangsdatum: Hier geeft u
de gewenste ingangsdatum
aan.

Type: Hier geeft u het type
woning aan
verzekeren

dat

u

wilt

WOZ waarde Hier voert u het bedrag in euro’s in die de Waardering Onroerende Zaken
vertegenwoordigd.

Bouwaard: Kies hier welke bouwaard het dichtst de bouwaard van de te verzekeren woning benaderd.
Aantal kamers: Hier geeft u het aantal kamers inclusief de woonkamer op, die in de woning aanwezig
zijn.

Eigen woning: Betreft het een huurwoning of een koopwoning? Indien u hier Eigen woning = ‘nee’
kiest, verschijnt er onder het veld ‘Buitenhuisdekking verzekeren’ een nieuw veld met de titel
‘Huurdersbelang’. Aldaar kunt u het bedrag in euro’s vermelden dat het huurdersbelang
vertegenwoordigd.

Glas meeverzekeren: Ja of Nee; het soort glas is niet meer van belang.
Beveiliging: Maak een keuze tussen Politiekeurmerk veilig wonen, BORG certificaat of Beiden.
Eigen risico: Staat default op € 100,Betalingstermijn: Maak een keuze uit maand, kwartaal, halfjaar of jaar
Herbouwwaarde (€) : Vul hier het bedrag in euro’s in.
Onder de kop Dekking zijn de volgende velden te vinden die allen betrekking hebben op de dekking van
de verzekering.
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Waardebepaling: Geef hier aan hoe u de waarde bepaalt; via de waardemeter, inventarisatielijst of via
de eigen opgave.

Oppervlakte: Geef de oppervlakte van de woning in vierkante meters.
Netto maandinkomen hoofdkostwinner: Geef het bedrag op in euro’s
Buitenhuisdekking verzekeren: Geef aan of u buitenhuisdekking wilt meeverzekeren of niet.
Huurdersbelang : (Optioneel) Dit veld verschijnt als u hebt aangegeven dat het géén Eigen woning
betreft. Vul hier het bedrag in euro’s in dat het huurdersbelang vertegenwoordigd.
Onder de kop Specificatie bijzondere inboedel vindt u nog een 8-tal velden alwaar u een waarde in euro’s
kunt opgeven voor betreffende speciale inboedel.

12.2.

Resultaten
Als u op de knop ‘Berekenen’ hebt geklikt komt u in het scherm met de resultaten. U ziet de Aanbieders
en hun producten gesorteerd op volgorde van laagste premie bovenaan naar hoogste premie onderaan.
Dit kunt u zien aan de blauwe kolomkop met daarachter een pijltje naar beneden.

Standaard worden de voorwaarden van alle producten vermeld in Bijlage 2 van de rapportage. Met de
vinkjes helemaal rechts in het scherm kunt u bepalen of de voorwaarden van een product worden
meegenomen in deze bijlage van de rapportage.
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12.2.1. Kolommen in het resultatenscherm:
De eerste drie kolommen aan de linkerkant en de laatste vier kolommen aan de rechterkant zijn reeds
besproken in hoofdstuk 3.6.2. daarom zullen we ons nu beperken tot een beschrijving van de kolommen
die specifiek zijn voor deze module.

Dekking: Geeft weer of het een
Allrisk of een Extra uitgebreide
dekking betreft.

Maand: Hier wordt de premie
weergegeven per de periode die u in
het uitgangspunten scherm gekozen
hebt. Vanzelfsprekend wordt dan
ook de kolomkop gewijzigd indien u
voor een andere periode dan
‘maand’ hebt gekozen. De premie is
exclusief de poliskosten maar
inclusief de assurantiebelasting.
Tevens ziet u als u met de
muiswijzer over deze kolom gaat,
een informatie ballon waarin een
opsomming
staat
van
alle
belangrijke componenten waaruit de
premie bestaat.

Poliskosten: In deze kolom wordt aangegeven of er, en zo ja hoeveel poliskosten er in rekening gebracht
zullen worden.

Eigen Risico: Is er gerekend met een Eigen Risico dan wordt dat in deze kolom vermeld. Let op! Omdat
aanbieders voor hun producten redelijk vaak een vast eigen risico hanteren kan dit afwijken van hetgeen
u hebt ingevoerd in het uitgangspunten scherm. Indien u de resultaten op Eigen risico’s wilt sorteren
klikt u eenmaal op de kolomkop. Dan staan alle resultaten op basis van Eigen risico’s van laag naar hoog
gesorteerd.

Max. Verzekerd bedrag: Indien er sprake is van een premier-risqueverzekering wordt hier het bedrag
genoemd dat maximaal verzekerd kan worden. Indien het een verzekering betreft met garantie tegen
onderverzekering dan wordt hier het woord GARANTIE getoond.

12.2.2. Groeperen
Ook in de module Inboedel is het mogelijk de resultaten te groeperen. Lees de uitleg in paragraaf 3.6.3.
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