Persbericht

Hypotheek Aflos Verzekering van BNP Paribas Cardif
opgenomen in MoneyView-vergelijkers
Nieuw product leidt tot drastische aanpassing van de software
MoneyView heeft de nieuwe Hypotheek Aflos Verzekering van Cardif (onderdeel van BNP Paribas) opgenomen
in haar productvergelijkers MoneyView Advisa, AeQuote en Selector. Om dit mogelijk te maken heeft
MoneyView de opzet van haar woonlastenvergelijkers bijna volledig herzien. De releasedatum van de
vernieuwde software is 10 juli. Vanaf dat moment kunnen ruim 2500 adviseurs de Hypotheek Aflos Verzekering
doorrekenen en (indicatief) vergelijken met de ‘traditionele’ Woonlastenverzekeringen.
Met de Hypotheek Aflos Verzekering (HAV) geeft Cardif een nieuwe invulling aan de woonlastenverzekering. In
plaats van een uitkering per maand, lost de HAV bij arbeidsongeschiktheid van de verzekerde een deel van de
hypotheek af. Aanvullend is een werkloosheidsdekking mogelijk, die wel voorziet in een tijdelijke maandelijkse
uitkering. Door deze vernieuwing was een inzichtelijke vergelijking met andere woonlastenverzekeringen binnen
de MoneyView-vergelijkers niet goed meer mogelijk. MoneyView heeft daarom de opzet van haar vergelijkers
herzien om dit wel mogelijk te maken, om zo haar gebruikers in staat te stellen om ook de HAV mee te nemen
in hun afwegingen richting de eindklant.
Pepijn van Kleef, directeur van MoneyView: “Voor de consument is het doorgaans goed als producten

vernieuwen. Maar dan moet het nieuwe product wel goed vergeleken kunnen worden met soortgelijke
producten. De nieuwe woonlastenverzekering van Cardif biedt een interessant alternatief voor sommige
doelgroepen. Wij zien het als onze opdracht om ook producten die ‘net wat anders’ zijn op te nemen in onze
vergelijkers, ook als dat betekent dat we zelf moeten investeren in aanpassingen van de software. Zo kunnen
wij de meest complete productvergelijkers blijven bieden.”
Adviseurs die een kijkje willen nemen kunnen een gratis proeflicentie voor de MoneyView vergelijkers
aanvragen via één van de volgende links:
http://www.moneyview.nl/Default.aspx?pagina=DEMOACCOUNT_SELECTOR
http://www.moneyview.nl/Default.aspx?pagina=DEMOACCOUNT_AEQUOTEONLINE
http://www.moneyview.nl/Default.aspx?pagina=DEMOACCOUNT_ADVISA

Over MoneyView
MoneyView is het onafhankelijke onderzoeks- en benchmarkinstituut voor financiële dienstverleners. MoneyView volgt op
dagelijkse

basis

de

productontwikkelingen

op

het

gebied

van

levensverzekeringen,

pensioenen,

hypotheken,

schadeverzekeringen, inkomensverzekeringen, beleggingsproducten en bancaire producten. Met producten als de
ProductManager, Selector, MoneyView Advisa en AeQuote biedt MoneyView productvergelijkings- en benchmarkoplossingen
voor banken, verzekeraars en adviseurs.
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