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Vijf veranderingen
per 1 januari 2013
U overweegt een financieel product aan te schaffen en daarover advies in te winnen? Dan gaan er
bij de advisering van bepaalde financiële producten vanaf 1 januari 2013 vijf zaken anders dan u in
het verleden gewend was. In deze brochure informeren wij u over deze veranderingen. Kijk ook op
www.allesoververzekeren.nl/themas/provisieverbod.
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U kiest, maar dan wel op basis
van goede informatie
Iedereen schaft in zijn leven financiële producten aan. Denk aan
een autoverzekering, een hypotheek of uw oudedagsvoorziening.
Er zijn heel veel financiële producten. Soms zijn deze producten
eenvoudig. Maar soms ook ingewikkeld. U heeft de keuze om deze
producten te kopen met of zonder advies.
Met ingang van 1 januari 2013 wordt uw positie als consument
sterker. Graag informeren wij u over deze veranderingen.

Uw belang komt nog meer centraal te staan
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Wel of geen advies?
Of u wel of geen advies wilt hebben bij de aanschaf van een
financieel product, bepaalt u natuurlijk helemaal zelf. Feitelijk
zijn er twee hoofdkeuzen:
1. U heeft zich goed georiënteerd en weet precies welk financieel
product u wilt hebben. U schaft dit product daarom zelf aan
bij een verzekeringsmaatschappij of bemiddelaar zonder dat u
hierbij advies vraagt.
2. Het kan zijn dat u niet precies weet welk financieel product
goed aansluit bij uw situatie op dat moment. U kunt dan ook
besluiten om advies te vragen bij een onafhankelijk adviseur
of een verzekeringsmaatschappij.
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Wat voor u een verstandige keuze is, hangt helemaal af van uw
persoonlijke situatie. Wat voor financieel product wilt u aanschaffen? Een ingewikkeld product of een heel eenvoudig product? Bent
u goed bekend met de eigenschappen en risico’s van financiële
producten of is dit voor u een onbekend terrein? Vindt u het prima
om alles zelf te regelen? Of vindt u het juist prettig wanneer iemand
anders voor u alles verzorgt en controleert? Allemaal omstandigheden die uiteindelijk voor u van belang zijn om de juiste keuze
te maken om een financieel product met of zonder advies aan te
schaffen.

Wel of geen advies? Dat hangt helemaal af
van uw persoonlijke situatie en voorkeuren.
Dus: kies bewust!
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