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Bonus en Profiel in Rolls (brand en aansprakelijkheid)
Wanneer u een update in Rolls ophaalt ziet u voortaan bij berekeningen van opstal, inboedel
en AVP-verzekeringen ook onze producten van het BonusPakket en het ProfielPakket.
Afhankelijk van de ingegeven informatie ziet u dat onze producten zeer concurrerend
uitpakken t.o.v. andere aanbieders. Natuurlijk waren de (bestel-)autoverzekeringen al
aanwezig in Rolls.

Uitbreiding hypotheekaanbod
Het grote aanbod hypotheekmogelijkheden is opnieuw uitgebreid.
Wij kunnen vanaf u ook behulpzaam zijn bij het offreren van hypotheken voor:
- Woningen die als belegging worden gekocht (voor verhuur)
- Woningen die aan kinderen of ouders worden verhuurd
Aangezien veel banken dergelijke constructies niet toestaan kunt u hier uw voordeel mee
doen.

Allianz Global Assistance
Vanaf nu is het mogelijk om de pechhulpverzekering van Allianz Global Assistance die op de
ProfielPakket personenauto en BonusPolis personenauto al als dekking mee te verzekeren
waren ook als losse verzekering in alle pakketten toe te voegen. Dus ook in de pakketten
van 100% lijnen van andere verzekeraars. In die gevallen krijgt u geen pakketkorting over de
premie maar deze verzekering is een goede specialistische aanvulling voor de meeste
pakketten. De pechhulpverzekering kan vanaf nu ook als losse verzekering worden
afgesloten in het Allianz Global Assistance pakket dat ook in de STP omgeving te vinden is.
De pechhulpverzekering kan in alle gevallen pas 5 dagen na de dag ingaan als u de
berekening/aanvraag indient via STP. In alle andere gevallen zult u de melding
“Premieberekening mislukt” krijgen.
De berekening en aanvraag of offerte kan dan wel verder ingediend worden middels premie
€ 0,00. Onze acceptatie-afdeling zal van aanvragen die op premie € 0,00 binnenkomen de
aanvangsdatum wijzigen zodat de juiste premie geboekt kan worden.
Deze melding zullen wij ook nog op het offerteformulier tonen.
De pechhulpverzekering kunt u kiezen in de volgende pakketten:
-

Allianz Global Assistance
BonusPakket (ook als dekking op de autoverzekering)
ProfielPakket
NN ZPP Pakket
Goudse Schade Online

NIBC Hypotheken
De hypotheekafdeling heeft er een nieuwe aanbieder bij. NIBC Hypotheken biedt een drietal
hypotheken aan die ons aanbod verder completeren. De Investeringshypotheek, de NIBC
Direct Hypotheek en de NIBC Direct Extra Hypotheek zijn de producten die nu aangeboden
worden. U kunt de productkaarten opvragen bij info@baegroep.nl De aangepaste lijst met
hypotheekaanbieders kunt u ook op bovengenoemd mailadres aanvragen, maar staat
natuurlijk ook op het extranet. De productkaarten staan overigens ook op het extranet.

Allianz Global Assistance – fiets
Wij maken u er nog even op attent. In onze volmacht kunt u ook het uitgebreide
rijwielproduct van Allianz Global Assistance sluiten. Zowel op maand- als éénmalig tarief
kunt u diverse mogelijkheden kiezen. Alleen diefstal, maar ook ongevalsdekking en pechhulp
kunt u in uw advies meenemen.

Wft PE Nieuwe actualiteiten en andere wijzigingen
LET OP! Nieuwe actualiteiten per 1-4-2018
Per 1 april 2018 zijn de nieuwe toetstermen opgenomen in alle Wft (en PE)-examens.
In de nieuwe toetstermen staat omschreven wat een kandidaat moet kennen en kunnen. Met
de wijziging van 1 april zijn de laatste Wft-ontwikkelingen onderdeel van alle Wft (en PE)examens die vanaf 1 april worden afgenomen.
Ga jij binnenkort aan de studie? Let erop dat jij het juiste studiemateriaal (2018) gebruikt. Je
kunt eventueel ook het materiaal van 2017 gebruiken, met een aanvullingenlijst erbij.
Meer over de wijzigingen: https://bae.lindenhaeghe.nl/nieuws/binnenkort-op-wft-pe-examen
LET OP! Veranderende wetgeving per 1-4-2019
Met ingang van de PE-periode 1-4-2019 / 1-4-2022 komt voor Wft Basis de term ‘adviseur’ te
vervallen. Het Wft-diploma Basis gaat verder als een Wft-modulecertificaat. Het
modulecertificaat Basis zorgt ervoor dat je met aanvullende modulecertificaten een hoger
Wft-diploma kunt behalen.
Met ingang van de PE-periode 1-4-2019 / 1-4-2022 wordt de module Wft Hypothecair krediet
uitgebreid met een aantal toetstermen van Wft Consumptief krediet. Een Adviseur
Hypothecair krediet mag dan met het diploma Wft Hypothecair krediet ook adviseren over
consumptief krediet.
Gevolgen voor PE
Omdat per 1 april 2019 de beroepskwalificatie Adviseur Basis wordt geschrapt, is het
afleggen van een PE-examen Basis vanaf heden niet meer nodig.
Over de PE Consumptief krediet bestaat momenteel veel verwarring. Meer over de
veranderende wetgeving lees je hier: https://bae.lindenhaeghe.nl/service-en-contact/peperiode-2017-–-2019/wel-of-niet-basis-of-consumptief
Weten welke examens jij nog moet doen en voor welke datum? Volg dit stappenplan of
raadpleeg de bijgaande Infographic:
https://bae.lindenhaeghe.nl/veelgestelde-vragen/het-wft-pe-stappenplan

Maatschappijenlijst
Op het extranet is een nieuwe maatschappijenlijst met nummer 303 beschikbaar.

Hypotheekbanken
Op het extranet is een nieuwe lijst met hypotheekbanken beschikbaar.
Eindhoven, 16 mei 2018.

