werkwijze

Deskundig

Onafhankelijk

Bij Compleet Advies betaalt u een vast
bedrag per maand voor advies en
bemiddeling. Wij onderzoeken of de
verzekeringen, hypotheek of leningen
die u in het verleden hebt afgesloten
passen bij uw huidige persoonlijke
situatie. Mocht dit niet het geval zijn,
gaan wij op zoek naar aantrekkelijkere
alternatieven. Wij kijken kritisch naar
uw producten en voorkomen dubbele
dekkingen.

Wij geven een andere invulling aan de
dienstverlening zoals die in het verleden gebruikelijk was op het gebied van
verzekeringen en hypotheken. We zijn
onafhankelijk. Vroeger was het heel
gebruikelijk dat de inkomsten van een
tussenpersoon afhankelijk waren van de
hoogte van een premie. De prikkel om
te kijken naar een goedkoper of beter
alternatief was daardoor niet erg groot.
Tegenwoordig is dat anders. Door het
vervallen van provisie kan de premie
zelfs tot 27,5 procent lager zijn dan u nu
betaalt.

Ontzorgen
Naast het feit dat onze dienst een
prijsvoordeel kan opleveren, zorgen we
voor overzicht en rust. Wij verzorgen
alle contacten tussen u en de bank of de
verzekeringsmaatschappij. U hebt hebt
één vast aanspreekpunt. Dit is iemand
die de juiste wegen weet te bewandelen
en met u meedenkt. Wij nemen u al het
werk uit handen.

Abonnement
Afhankelijk van de abonnementsvorm
die u kiest, krijgt u onder andere uw
eigen digitale klantenmap, inventariseren wij al uw verzekeringen (inclusief
elders lopende polissen), begeleiden wij
u bij schadeafwikkelingen en kunt u een
afspraak inplannen met uw vaste
contactpersoon.

Neem contact met ons op voor meer informatie.
CompleetAdvies is onderdeel van Hessels & Hessels Adviesgroep
Hessels & Hessels Adviesgroep
Zilverparkkade 24
8232 WJ LELYSTAD

Tel. 0320-222018
info@hesselsadvies.nl
www.hesselsadvies.nl

V

oor een vast bedrag per maand
regelt u al uw verzekeringen en
ﬁnanciële producten via één
adviseur. Dit is niet alleen overzichtelijk,
u proﬁteert ook van lage premies en
collectiviteits- en pakketkortingen.
Wij zorgen ervoor dat de producten
bij uw persoonlijke situatie passen.
Kortom, wij ontzorgen en geven een
eerlijk en compleet advies.

Soort abonnement
Algemeen
Goede bereikbaarheid via mail, telefoon en bezoek
Eigen inzichtelijke digitale klantenmap

Hypotheek &
Vermogen

Schade &
Uitvaart

Totaal
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Schadeverzekeringen (o.a. auto-, woonhuis,- inboedel-, aansprakelijkheid,- rechtsbijstand,- reisverzekering)
Eenmalig inventarisatie van al uw verzekeringen inclusief elders lopende polissen
1 x per 3 jaar update gesprek met adviseur op kantoor
Onbeperkt aantal polissen
Begeleiding schadeafwikkeling
Aanvragen, controle en beheer van de lopende polissen via onze partners
Verwerking en controle van mutaties
Pakketkorting bij meerdere verzekeringen
Volledig provisieloos
Overstapservice
Hypotheken, levensverzekeringen en vermogen (o.a. spaar,- overlijdensrisicoverzekeringen, bancaire producten)
1 uur advies per kalenderjaar voor hypotheken, levensverzekeringen en vermogen
Registratie van premievrije- en lopende levensverzekeringen en hypotheken
Verwerken van kleine mutatie zoals wijziging adres, bankrekeningnummer en begunstiging
Administratieve begeleiding om levensverzekering tot uitkering te laten komen na overlijden van verzekerde
Informatie geven over hypotheken en vermogensproducten die via ons kantoor zijn afgesloten
Opvragen afkoop- en of premievrije waarde levensverzekeringen
Opvragen boeterente bij vervroegde aﬂossingen
Administratieve begeleiding ontpanden levensverzekering en andere vermogensproducten
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Uitvaartverzekeringen
beheer en onderhoud lopende polissen

✓

✓

10%
10%

10%
10%

€ 7,-€ 50,--

€ 7,-€ 50,--

€ 7,-€ 50,--

€ 50,--

€ 50,--

€ 50,--

Kortingen

korting op onze tarieven
korting op de eindnota van de werkzaamheden omtrent een echtscheiding of einde samenleving

Toeslagen

Toeslag per maand voor aangifte inkomstenbelasting
Toeslag per bezoek aan huis binnen 30 km van ons kantoor
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In onze abonnementen zijn onderstaande diensten niet standaard inbegrepen
Werkzaamheden ten aanzien van echtscheiding of einde samenleving
1e Inventarisatie ter bepaling verzekerd bedrag voor uw uitvaartverzekering

Dit is een beknopt overzicht van de inhoud van onze abonnementen, zie ook onze aanvullende voorwaarden.
Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

CompleetAdvies geeft rust in ﬁnanciële zaken! CompleetAdvies is een product van Hessels & Hessels Adviesgroep.

