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Enkele kleinere aanpassingen en verbeteringen
Module Overlijdensrisicoverzekeringen: De velden postcode en gezinsinkomen zijn met het uit de markt
verdwijnen van Dazure Finvita onnodig geworden en daarom zijn ze ook uit de module gehaald. Modules
Direct ingaande lijfrente en Woonlastenverzekeringen: Rapportages aangepast en verbeterd.

Module Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen interface wijziging
Met ingang van juni 2019 heeft de interface van de module Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen een
grote wijziging ondergaan. Het aantal schermen is van 4 naar 3 teruggebracht. Daarbij is de
schermvolgorde aangepast aan de adviespraktijk en is een groot aantal veldnamen hernoemd.

Voortaan begint de module met de gegevens van de ondernemer, bedrijf en beroep en werkzaamheden.
Met name het onderdeel werkzaamheden is aangepast aan de huidige adviespraktijk. In dit deel is met
name het onderdeel “Reizen en chaufferen” belang:



Het veld “Zakelijk reizen in binnen en buitenland” is vervangen door “Reizen (niet chaufferen)”
waarmee zakelijk en/of beroepsmatig reizen wordt bedoeld waarbij de aanvrager niet zelf een
voertuig of (lucht)vaartuig bestuurt.



Toegevoegd zijn de velden “Chaufferen uren per week” en “Chaufferen kilometers per jaar”
waarmee zakelijk en/of beroepsmatig reizen wordt bedoeld waarbij de aanvrager wel zelf een
voertuig of (lucht)vaartuig bestuurt. Overigens valt de reistijd en de reisafstand van en naar het
werk niet onder zakelijk of beroepsmatig en dient hier dus niet worden ingevuld.
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In het tweede scherm staan voortaan de gegevens van de verzekering, de dekking en het contract.

In het onderdeel ‘Contract’ zijn twee nieuwe velden opgenomen:


Soort

korting Hiermee kunt u
bepalen of u een vergelijking maakt
op basis van doorlopende of
aanvangskorting.



Contractduur Hier

kan gekozen
worden voor de standaard contractduur, direct opzegbaar en 1, 3 of 5 jaar. Als u kiest voor
‘Standaard’ wordt de vergelijking uitgevoerd op basis van de contractduur die de verzekeraar
zelf als standaard hanteert. Dat betekent dat in de vergelijking berekeningen op basis van
verschillende contractduren plaatsvinden. Kiest u voor een specifieke contractduur, dan kunnen
er producten afvallen.

Scherm Indexeringen
Het derde en laatste scherm is voortaan het scherm waarin u de indexeringen kunt aangeven. Dit
scherm is alleen verplaatst; er zijn hier geen inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd. Ook in het
resultatenscherm is niets veranderd.

Rapportages
Er is een aantal verbeteringen in de rapportages doorgevoerd. Zo zijn in de “Premieverlooprapportage”
voortaan de uitgangspunten van de vergelijking opgenomen en hebben alle rapportages een nieuwe
‘look and feel’ gekregen.
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