Persbericht

MoneyView laat markt gratis kennismaken met Selector
Nieuwe productvergelijker maakt objectief productadvies gemakkelijker
Na premievergelijker AeQuote en voorwaardenvergelijker Advisa, introduceert MoneyView nu
MoneyView Selector. Met MoneyView Selector maakt de financieel adviseur snel en gemakkelijk een
marktbrede productvergelijking, waarbij hij rekening kan houden met de eisen die zijn klant en hijzelf
aan het product stellen.
“Een professioneel advies bevat een compleet overzicht van producten, waar een klant uit kan kiezen”
zegt Martin Koot van MoneyView. “Met Selector is dat overzicht eenvoudig samen te stellen, waarbij de
adviseur ook duidelijk maakt waarom een bepaald product door hem geadviseerd wordt. Hiermee
bewijst een adviseur heel concreet zijn deskundigheid en objectiviteit.”
MoneyView Selector begint met het opstellen van een prijsvergelijking. Vervolgens plaatst de adviseur
enkele voorwaardenfilters naar keuze, waarmee de selectie aan passende producten kleiner wordt
gemaakt. Tot slot geeft de adviseur aan welk product hij wilt adviseren, en van welke producten hij
tevens informatie in het rapport op wilt nemen. Dat rapport wordt vervolgens automatisch gemaakt.
MoneyView Selector is volledig web-based en maakt gebruik van de centrale productdatabase en
premie-engines van MoneyView, waarmee de hoogste mate van actualiteit gewaarborgd is.
Ter kennismaking biedt MoneyView de module Uitvaartverzekeringen gratis aan. “Nu ook Independer is
gestopt met het vergelijken van uitvaartverzekeringen, is er geen enkele vergelijking van die producten
op internet meer mogelijk” zegt Koot. “Door de module Uitvaart gratis ter beschikking te stellen helpen
we de lokaal financieel adviseur dit gat te vullen en kunnen ze laagdrempelig kennis maken met
Selector. Uitvaart blijft in ieder geval gratis tot eind 2016.” Selector kent naast Uitvaartverzekeringen de
modules Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en Overlijdensrisicoverzekeringen. De komende
maanden zullen hier meerdere modules aan toegevoegd gaan worden. Voor deze modules geeft
MoneyView speciale introductiekortingen, die op kunnen lopen tot 40% op het toch al scherpe
actietarief.
Meer informatie is te vinden op de website van MoneyView, www.moneyview.nl/selector. Hier is ook
een gratis demo-versie aan te vragen.
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