Persbericht

Nu ook BeFrank in MoneyView Collectief Pensioen
Pensioenvergelijker breidt aantal producten verder uit
MoneyView Collectief Pensioen, de meest accurate pensioenvergelijker op de Nederlandse markt, breidt
gestaag uit. Sinds deze week is ook het pensioenproduct van BeFrank volledig te berekenen en te
vergelijken met producten van andere aanbieders. Daarmee is het te vergelijken aanbod aan
pensioenproducten in MoneyView Collectief Pensioen nagenoeg compleet. Ook ABN AMRO en Nationale
Nederlanden hebben hun medewerking toegezegd aan opname in MoneyView Collectief Pensioen, maar
deze aanbieders hebben nog geen kans gezien om de benodigde gegevens bij MoneyView aan te leveren.
In onderstaand overzicht is terug te vinden welke aanbieders en producten zijn te vergelijken met MoneyView
Collectief Pensioen:
Aegon
Allianz
Avéro Achmea

Pensioenabonnement
Allianz Pensioen
Waardewijs Pensioen Compact

BeFrank

Waardewijs Pensioen Basis
Waardewijs Pensioen
BeFrank

Brand New Day
De Amersfoortse
Delta Lloyd

Collectief Pensioen
Werknemers Pensioen
Persoonlijk Pensioen Plan

Generali
Legal & General
Zwitserleven

Generali Pensioen
Prisma Pensioen
Exclusief Pensioen

Zwitserleven PPI

Nu Pensioen

MoneyView Collectief Pensioen onderscheidt zich door de eenvoudige invoer, de wijze waarom nét niet
passende producten toch in de vergelijking kunnen worden meegenomen en de hoge mate van
betrouwbaarheid van de uitkomsten. MoneyView bouwt exact de formules en tabellen van de aanbieders in
haar applicaties en hanteert tevens de eigen lifecyclefondsen van elke aanbieder. Hierdoor zijn offertes in de
adviesfase overbodig, hetgeen de adviseur veel werk en tijd bespaart.
Meer informatie is te vinden op www.moneyview.nl/mcp.

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, MoneyView Selector, Advisa Online en AeQuote Online biedt MoneyView productvergelijkings- en
benchmarkoplossingen voor banken, verzekeraars en adviseurs.
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