Infoblad
Abonnement Verzekering & Geld
Van Geijn Assurantiën BV
Weltertuynstraat 66
6419 CV Heerlen
T 045 - 528 58 78

U hebt uw verzekeringszaken en wellicht ook uw bankzaken ondergebracht bij Van Geijn Assurantiën
BV, of u bent voornemens om dit te gaan doen.
Dat is een goede keuze!
Bij Van Geijn Assurantiën bent u aan het juiste adres voor deskundig en onafhankelijk advies en
bemiddeling inzake verzekeringen en bankzaken.
Met ons abonnement Verzekering & Geld worden uw basis financiële zaken op gebied van
verzekeringen, sparen, en lenen geregeld. Tegen een scherpe prijs en uitstekende voorwaarden.
En met de bekende service!.

Van provisie naar abonnement
Sinds jaar en dag worden financieel dienstverleners zoals ons
kantoor voor hun dienstverlening beloond op basis van provisie.
De provisie is een onderdeel van de prijs van het financiële
product. Het provisiesysteem staat echter zeer onder druk door
allerlei wettelijke maatregelen.
Enerzijds moet provisie passend zijn. Dat betekent dat de
provisie in verhouding moet staan tot de werkzaamheden. Het
is niet langer toegestaan dat kruisbestuiving tussen producten
en klanten plaatsvindt, waarbij de producten met een hoge
provisie de producten met een lage provisie financieren.
Anderzijds geldt met ingang van 1 januari 2013 een
provisieverbod op een groot aantal financiële producten,
waaronder uitvaartverzekeringen. De wetgever is van mening
dat de financieel adviseur onafhankelijker en objectiever kan
adviseren wanneer hij rechtstreeks door de klant betaald wordt.
Door de genoemde ontwikkelingen kwam de hoogwaardige
dienstverlening die u van ons gewend bent, onder druk te
staan. En dat willen wij niet! Daarom hebben wij het
abonnement Verzekering & Geld ingevoerd. U als klant betaalt
ons een vast bedrag per maand aan abonnementskosten voor
onze dienstverlening. Hierdoor zijn wij niet meer afhankelijk van
de provisies van verzekeringsmaatschappijen en andere
financiële instellingen en kunnen wij zorgen voor een optimale
dienstverlening aan u als klant. Bijkomend voordeel voor u: u
weet exact wat de onze advieskosten zijn.

Abonnement Verzekering & Geld
Met ons abonnement Verzekering & Geld regelt u uw basis
verzekeringszaken en (naar wens) ook uw bankzaken (sparen
en lenen). Onder dit abonnement vallen de volgende financiële
producten:
• Particuliere schadeverzekeringen, inclusief
zorgverzekeringen, exclusief arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor de ondernemer/DGA
• Bancaire spaarproducten, exclusief producten voor fiscaal
banksparen
• Uitvaartverzekeringen
• Consumptieve kredieten

Drie varianten
Niet elke klant heeft de behoefte aan dezelfde dienstverlening
en service. Wij geven u daarom de keuze uit meerdere
abonnementsvormen:

• Verzekering & Geld Basis
• Verzekering & Geld Plus
• Verzekering & Geld Top
Het Verzekering & Geld Basis abonnement kent een beperkte
dienstverlening. Dit abonnement is bedoeld als u uw kosten zo laag
mogelijk wilt houden. Voor aanvullende diensten die buiten het
abonnement vallen, brengen wij apart kosten in rekening.
Het Verzekering & Geld Plus abonnement is bedoeld voor als u uw
financiële zaken doorlopend goed geregeld willen hebben. U heeft dan
immers ook recht op periodiek advies en onderhoud van uw pakket en
uitgebreide schadebehandeling. Daarnaast heeft u recht op
aanvullende diensten zoals de Vergelijkings Service, de Oversluit
Check en de Rente Check.
Het Verzekering & Geld Top abonnement is de variant met de meest
uitgebreide dienstverlening en service. Eenmaal per twee jaar komen
wij naar u toe. Daarnaast adviseren wij ook over financiële producten
die u elders heeft afgesloten en regelen wij uw schadeclaim ook als de
verzekering elders loopt.
In het overzicht op de achterzijde wordt de dienstverlening nader
toegelicht. Een meer uitgebreide beschrijving van de diverse
onderdelen kunt u nalezen op onze website (Over
Het abonnement Verzekering & Geld kent een looptijd van twaalf
maanden en wordt daarna omgezet naar een overeenkomst voor
onbepaalde tijd met een opzegtermijn van één maand.

Abonnement Financieel Advies
Onze dienstverlening op gebied van hypotheken, vermogens-opbouw,
inkomens- en oudedagsvoorzieningen (3e pijler) en de afdekking van
overlijdensrisico valt niet binnen het abonnement Verzekering & Geld.
Voor deze dienstverlening werken wij met vaste tarieven per
adviestraject.
Voor onderhoud en nazorg ten aanzien van uw 'complexe' financiële
producten (hypotheken, levensverzekeringen, producten voor fiscaal
banksparen, arbeidsongeschikt-heidsverzekeringen en
beleggingsfondsen) dient u het abonnement Financieel Advies af te
nemen.
Voor meer informatie over het abonnement Financieel Advies verwijzen
wij u naar het Info blad abonnement Financieel Advies, dat u
eveneens vindt op onze website Dienstverlening).

Abonnement afsluiten?
Wilt u het abonnement Verzekering & Geld afsluiten? Of wenst u eerst
nader advies over de diverse vormen? Neem dan contact met ons op.
Wij helpen u graag verder.

Van Geijn Assurantiën BV
Weltertuynstraat 66
6419 CV Heerlen
T 045 - 528 58 78

Dienstverlening abonnement Verzekering & Geld

Abonnementskosten (per maand)*

Verzekering
& Geld
Basis

Verzekering
& Geld
Plus

Verzekering
& Geld
Top

€ 14,79

€ 24,65

€ 335,49

0,5 uur

1 uur

1,5 uur

Beheer van uw financiële producten
Administratie en beheer lopende financiële producten
Informatieverstrekking inzake aanpassing wet- en regelgeving of productvoorwaarden
Premieberekening bij verzekeringsaanvraag of -mutatie
Verwerking van aanvraag, mutatie of opzegging financieel product
Bewaking voortgang tijdige ontvangst polisstukken en controle polisstukken
Overleg met financiële instellingen inzake lopende financiële producten
Verzorging (voorlopige) dekking bij verzekeringsaanvraag of -mutatie
Opzeg- en overvoer Service voor elders lopende financiële producten
Toezending van onze digitale nieuwsbrief “Nieuwsflits”

Periodiek advies en onderhoud (1 x per 2 jaar)
Periodiek advies/onderhoud m.b.t. lopende financiële producten
Inventarisatie verzekerbare en reeds verzekerde risico’s
Advies inzake afdekken verzekerbare risico’s
Advies inzake gewenste of noodzakelijke aanpassingen lopende financiële producten
Vergelijkings Service: zoeken meest passende verzekeringsoplossing
Oversluit Check motorrijtuigenverzekering: periodieke toetsing oversluiting (1 x per 2 jaar)
Advies en bemiddeling inzake bancaire spaarproducten
Rente Check: periodieke toetsing rente op uw spaargeld (1 x per 2 jaar)
Advies en bemiddeling inzake uitvaartverzekering
Advies en bemiddeling inzake consumptief krediet
Periodiek advies/onderhoud m.b.t. lopende financiële producten (elders lopend)
Periodiek onderhoudsgesprek op locatie

Advies en bemiddeling
Standaard schadebehandeling inzake lopende verzekeringen
Verzorging uitkering uitvaartverzekering bij overlijden
Uitgebreide schadebehandeling inzake lopende verzekeringen
Uitgebreide schadebehandeling inzake lopende verzekeringen (elders lopend)

Extra advies en service (voor niet genoemde dienstverlening)
Beschikbare uren voor extra advies en service inzake financiële producten (per jaar)

* De genoemde bedragen zijn inclusief eventueel verschuldigde assurantiebelasting

