Prijslijst Dienstverlening per 01-01-2021
Deze prijslijst dienstverlening is van toepassing voor alle klanten van:
Slosser Verzekeringen & Hypotheken BV
Smithlaan 49
6135 JL Sittard
www.tonslosser.nl
046-4339305
info@tonslosser.nl
AFM nummer: 12004817
Slosser Verzekeringen & Hypotheken BV is geregistreerd bij de AFM onder nummer 12004817. Op basis hiervan mogen wij adviseren in:
- Deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen
Een adviseren en bemiddelen in:
- Consumptief Krediet
- Hypothecair Krediet
- Levensverzekeringen
- Schadeverzekeringen
- Spaarrekeningen
- Pensioenverzekeringen
- Premiepensioenvorderingen
Kifid aansluitnummer: 300.002242
Klachten Instituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)
Wij doen ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u toch een klacht over onze dienstverlening hebben en wij komen er samen
niet uit, dan kunt u zich wenden tot het
KiFiD
Postbus 93257
2509 AG DEN HAAG
Administratieve werkzaamheden
Slosser Verzekeringen en Hypotheken BV ontvangt voor kleine levensverzekeringen, uitvaartverzekeringen en hypotheken die in het verleden zijn
afgesloten, kleine of zelfs geen provisiebedragen. Deze provisiebedragen zijn echter nooit toereikend om Uw in onze administratie te beheren en
eventuele wijzigingen in de polis, of verzoeken om advies en service in behandeling te nemen. Vandaar dat deze polissen vallen onder de overige
administratieve werkzaamheden. Overige administratieve werkzaamheden kosten per uur €125,- exclusief B.T.W. of assurantiebelasting.
Voor de volgende overige werkzaamheden betaald u een vast bedrag vermeerderd met BTW of assurantiebelasting:
Voorrijkosten
Niet nakomen gemaakte
afspraak, zonder afzegging
binnen 24 uur voor afspraak
Expiratie polis
Wijziging verzekeringnemer
Wijziging begunstiging
Wijzigen verzekerd bedrag
leven/ overlijden
Wijzing premie
Wijziging automatische
incasso
Stopzetten verzekering
Wijziging verpanding
levensverzekering
Mutatie algemene
Hypotheekgegevens,
waaronder automatische
incasso hypotheek
Schadeverzekering:
Opmaken polis, beëindigen
polis, muteren polis en
controleren klant en polis
gegevens.
Voor Gezien:
Handtekening:

€ 35, € 35, -

€ 125, € 125, € 100, € 250, € 250, € 50, € 75, € 150, €100, -

€25, -

Adreswijziging
Afspraak maken en
voorbereiden voor
inventarisatie.
Uitkeringsverzoek polis
Afkoop polis
Premievrijmaking
Overzicht waarde polissen
per polis
Aanvraag kopiepolis
Bij overlijden zorgen dat
polis tot uitkering komt
Telefonisch advies per polis
Jaarlijks beheer per
uitvaart/levensverzekering
Beheer voor uw hypotheek
per jaar

€ 25,€ 25, -

Kopie bestaand
hypotheekdossier

€250,-

€ 150, € 150, € 150, € 20, € 40, € 125, € 15, € 25, €120, -

