TARIEVENKAART M&L ADVIES

Wat betaalt u rechtstreeks
Voor deze producten soorten geldt het provisieverbod en betaalt u altijd rechtstreeks
aan M&L Advies.
· uitvaartverzekeringen
· levensverzekeringen (zoals de verzekering waarmee u vermogen opbouwt voor
de aflossing van de hypotheek)
· hypotheken
· betalingsbeschermers (verzekeringen die ervoor zorgen dat bij werkloosheid,
consumptief krediet of hypotheek toch wordt afgelost)
· overlijdensrisicoverzekeringen
· bankspaarproducten (spaarrekeningen met specifieke fiscale voordelen)
Beloning voor de adviseur via provisie nog beperkt mogelijk
In sommige gevallen mag de beloning voor de adviseur nog wel verwerkt zitten in het
product. U betaalt in die situatie dus indirect. De adviseur ontvangt provisie van de
aanbieder van het product.
Dit kan voorkomen bij:
·
·
·
·

Spaarrekeningen
Schadeverzekeringen
Consumptief krediet
Producten die zijn afgesloten vóór 1 januari 2013.
Voor deze contracten verandert er niets en hoef u niet opnieuw te betalen. De financiële
adviseur blijft zijn doorlopende provisie ontvangen, ook na het provisieverbod. Voor (een deel van)
zijn diensten heeft u dus al betaald. De adviseur mag u niet dubbel laten betalen.

Wat als ik het product uiteindelijk niet aanschaf?
Als U na het oriëntatiegesprek verder wil, legt de adviseur een contract aan u voor. U maakt daarin
afspraken over de beloning van de adviseur. Als u dat document tekent, moet u betalen voor het
advies. Ook als u uiteindelijk geen product afsluit. De adviseur heeft namelijk wel werkzaamheden
voor u verricht en u advies gegeven.
Hoogte van de annuleringskosten hypotheek
Annuleren na opstarten dossier
Annuleren na uitbrengen advies
Annuleren na acceptatie offerte

€
€
€

250,00
1.000,00
2.850,00

€
€
€
€
€
€

Nee
Ja
2.850,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00

Tarieven
Betalen via uurtarief
Betalen via vast bedrag
· Hypotheek ( volledig traject, incl ORV en AOV) )
· Kosten service provider ( Indien van toepassing)
· ORV ( alleen wanneer deze los gesloten is )
· Uitvaart verzekering
· Bankspaarproducten lijfrente
· Levensverzekeringen waarmee u vermogen opbouwt

