Tariefkaart beheer

Voor uw hypotheek

Wij maken graag heldere afspraken over onze dienstverlening en de kosten hiervoor. Zo weet u wat u kunt verwachten.
Om uw hypotheek actueel te houden, verrichten wij altijd onze basis dienstverlening. Denk bijvoorbeeld aan een
rekeningwijziging doorvoeren en het beantwoorden van uw vragen. Wilt u aanpassingen in uw financiële product,
bijvoorbeeld omdat het product op uw situatie moet worden aangepast? Dan zijn hier kosten aan verbonden. U kunt
ook kiezen voor ons beheerpakket ‘uitgebreid’. Dan profiteert u van een groot aantal diensten.

VERZEKERING • BEDRIJFSRISICO • HYPOTHEEK • PENSIOEN

dienstverlening

basis

uitgebreid

informeren over de hoogte en/of looptijd van de premiebetaling
informeren over de looptijd
informeren over het fiscaal regime van de verzekeringspolis
informeren of uw verzekeringspolis tot uitkering kan komen
informeren over een productwijziging
informeren over wettelijke wijzigingen van dit product
informeren over de rentevervaldatum
wijzigen van NAW-gegevens
wijzigen van IBAN
begeleiding bij de uitkering van een spaarverzekering zonder lijfrenteclausule
begeleiding bij het in contact brengen met de nabestaandendesk in geval
van overlijden
begeleiding bij de uitkering van vrij besteedbaar kapitaal
annuleren van een nieuwe verzekeringspolis binnen de ontbindingstermijn
verstrekken van een kopie polis
wijzigen van de premietermijn
opvragen van de afkoopwaarde
afkoop
premievrij maken van de polis
verwerken verzoek (extra) aflossing van een aflossingsvrije hypotheek
verzoek tot aanpassen renteopslag
opvragen boeterente/pro forma aflosnota
aflosvrije risicoanalyse
aanvullende storting inclusief begeleiding fiscale toetsing
wijzigen van de premie, verzekerd kapitaal of looptijd
verzoek aflossen van een niet aflossingsvrije hypotheek
wijzigen begunstiging
verwijderen verpanding
hoog-laag berekening uitvoeren
verpanding aan laten tekenen (exclusief kosten maatschappij)
wijzigen financieel product bij echtscheiding
switch fondsen bij een verpand product
verzoek tot tussentijdse renteaanpassing
controle tarief overlijdensrisicoverzekering
controle oversluitmogelijkheden hypotheek
hypotheekgesprek voor een update van uw huidige financiële situatie
bezoek aan huis voor advies aan nabestaande
10% korting op standaard adviestarief voor startende familieleden
15% korting op eerstvolgende advies en bemiddelingskosten van het op
dat moment geldende tarief
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€ 20,€ 45,€ 45,€ 45,€ 45,€ 45,€ 45,€ 45,€ 75,€ 170,€ 170,€ 170,€ 170,€ 170,€ 170,€ 170,€ 295,- (vanaf)
€ 295,€ 295,€ 45,€ 170,€ 620,nvt		
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• 2 x per jaar
• 1 x per jaar
• 1 x per 2 jaar
•
•

nvt		
€
0,- per maand

•
€ 12,50 per maand

* Onze dienstverlening voor het beheren van uw financieel product is vrijgesteld van btw.
Deze tariefkaart hoort bij de folder ‘Uw hypotheek, in 6 stappen een passend advies’.
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Geldig tot uiterlijk 1 januari 2023.

