Veranderingen in MoneyView applicaties per 09-11-2018
Per 9 november 2018 wordt er een aantal kleinere aanpassingen doorgevoerd in MoneyView Advisa, AeQuote
en Selector:




In de module Risicoverzekeringen (MoneyView Advisa, AeQuote en Selector) is het veld postcode
toegevoegd en verplicht gemaakt, omdat een aantal aanbieders ook op postcode differentieert.
In de module Woonlasten (MoneyView AeQuote en Selector) is de beroepenlijst doorzoekbaar gemaakt
In de module Hypotheken (MoneyView Advisa en AeQuote) is het mogelijk gemaakt bij de rente te
kiezen uit tarieven voor bestaande bouw en nieuwbouw.

Naast de vele kleinere aanpassingen is er ook een aantal grotere aanpassingen die hieronder nog eens kort
uitgelegd worden. Voor een uitgebreide uitleg verwijzen wij naar de verschillende handleidingen die u hier kunt
vinden.

Koppeling met Meetingpoint in module AOV in MoneyView Advisa, AeQuote en Selector

Zowel in Advisa, AeQuote als in Selector is bij de module AOV een koppeling naar Meetingpoint
geïmplementeerd. 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.
Om gebruik te kunnen maken van de koppeling met Meetingpoint dient u te beschikken over een Digitaal
Paspoort en een autorisatie voor het gebruik van 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 (hier zijn kosten aan verbonden)
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 Meetingpoint-autorisatie.



Voor vragen over Digitaal Paspoort: neem contact op met de helpdesk van Solera (0800-2255229)
Voor vragen over uw Meetingpointautorisatie: neem contact op met de helpdesk van Meetingpoint
(0800-666 7777).
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AeQuote Lijfrente Beleggen en Beleggingsrekeningen.
In AeQuote Lijfrente Beleggen en Beleggingsrekeningen is het mogelijk gemaakt om producten op basis van
beheerd beleggen, beleggen met advies en vrij beleggen te analyseren. Zowel voor Box III
beleggingsrekeningen als voor lijfrenterekeningen. Hiermee is het voortaan mogelijk om producten te
vergelijken op basis van beleggingsprofielen:

Premie Uitkering Verhouding in AeQuote en Selector Overlijdensrisicoverzekeringen
De Totale Vergelijkings Premie heeft in AeQuote Overlijdensrisico verzekeringen plaats gemaakt voor de
Premie Uitkering verhouding (PUV). De PUV geeft weer wat er gedurende de looptijd per euro uitgekeerd
bedrag aan premie en kosten is betaald, contant gemaakt naar nu en rekening houdend met de sterftekansen.
Hoe lager het getal, hoe beter de verhouding.

De producten worden hiermee niet alleen gerangschikt op hoogte van de premie/kosten, maar ook op de
hoogte van de eventuele uitkering bij overlijden (die bij sommige producten jaarlijks en bij andere producten
maandelijks daalt). Het resultatenscherm wordt zowel in Advisa, AeQuote als Selector default op de PUV
gesorteerd. De laagste bovenaan en de hoogste onderaan.
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