Wij tutoyeren in onze
documenten, daar hebben
we goede redenen voor,
wil je meer weten?
Zie pagina 7 van onze
dienstenwijzer.

Bijlage Risico’s afdekken

omdat jij telt

Omschrijving

2

Nadere informatie over de
dienstverlening die te
maken heeft met risico’s
afdekken

Bedienmodel

Wat kun je verwachten van
de dienstverlening bij
Hummel-Klein.

Risico is de kans dat er 'iets' gebeurt x de invloed van die gebeurtenis.
Een grote kans hoeft nog geen groot risico te zijn. Als de kans van een
gebeurtenis groot is, maar het nadelige gevolg ervan is klein dan is het
risico niet groot.
Het verzekeren van een risico begint dus bij het vaststellen van de kans
dat een gebeurtenis kan plaatsvinden & het inschatten wat de invloed
is van zo’n gebeurtenis op jouw leven.

Nu zijn er allerlei statistieken waaruit
we informatie kunnen halen. Die
statistieken zijn gebaseerd op grote
groepen van onze bevolking.
Bijvoorbeeld de gehele bevolking
mannen of de gehele bevolking
vrouwen, de gehele beroepsbevolking
(mannen en/of vrouwen), de gehele
bevolking rokers (mannen en/of
vrouwen), enzovoort.

Dit is een voorbeeld van een zichtbaar
risico, we kunnen ons de gevolgen
daarvan goed inbeelden. Als deze
gebeurtenis zich voordoet, dan heb je
mogelijk geen huis meer om in te
wonen en misschien wel een grote
hypotheekschuld waar geen
(onder)pand meer tegenover staat.
Het is een risico wat je niet zelf zult
willen dragen en daarom zijn er opstal
(woonhuis) verzekeringen.

vroeg zal overlijden,
arbeidsongeschikt kan worden,
werkloos kan worden.

Een voorbeeld: de financiële gevolgen
van een woningbrand.

De risico’s die niet of minder
zichtbaar zijn, zijn vaak
gebeurtenissen waarvan jij niet goed
kunnen vaststellen hoe ingrijpend de
gevolgen kunnen zijn.

Dit zijn grote financiële risico’s.

Risico is immers de kans dat een
gebeurtenis zich voordoet x de
invloed van de gebeurtenis.

Want de kans dat zo'n gebeurtenis
zich voordoet is groot en de invloed
van zo'n gebeurtenis op jouw leven is
groot.

Dit kan ertoe leiden dat je risico’s niet
(voldoende) verzekerd of dat je
risico’s verzekerd waarvoor geen
noodzaak is.
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Wat zijn de kosten voor
deze dienstverlening bij
Hummel-Klein

Wat is eigenlijk risico?

De invloed: Sommige risico’s zijn
beter zichtbaar dan andere risico’s,
maar ook (vooral) risico's die je niet
goed kunt zien zijn ingrijpend!

•
•
•
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Deze bijlage geeft je nadere informatie over onze
dienstverlening met betrekking tot risico’s afdekken.

De kans dat we ooit een keer
overlijden is 100%. Het is alleen niet
bekend wanneer we overlijden.
Dit betekent dat we rondom leven en
dood te maken hebben met een risico
van 'te vroeg' overlijden maar ook met
een risico van een lang leven.

Op basis van deze gegevens kan een
goede inschatting gemaakt worden
van de kans dat iemand:

Verdienmodel
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Dit onderdeel is
gericht op de
mogelijkheden van
het afdekken van
risico’s van overlijden,
arbeidsongeschiktheid
en werkloosheid

Daarom is het allereerst belangrijk
dat je weet welke risico’s je loopt.
Daarna kunt je pas vaststellen welke
risico’s jij zelf kunt & wilt dragen en
welke risico’s beter overgedragen
kunnen worden aan een verzekeraar.
Risico's inzichtelijk maken is voor veel
mensen moeilijk. Daar komt bij dat
veel mensen zich niet voldoende
realiseren welke onzichtbare risico's
ze lopen.
Een kleine test om je bewuster te
maken vindt je op de volgende
pagina.
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TEST:

•

Welk kapitaal moet er op 67 jarige leeftijd aanwezig zijn om levenslang een met inflatie gecorrigeerde
uitkering van € 2.500,- per maand te ontvangen?

•

Wat is het gevolg voor jouw inkomen als jij voor 50% arbeidsongeschikt raakt en niet in staat bent om jouw
resterende verdiencapaciteit voldoende te benutten?

•

Stel dat je wordt ontslagen bij het bedrijf waar je op dit moment werkt. Hoe lang heb jij tegenwoordig recht
op een WW-uitkering en wat wordt jouw inkomen dan?

Op televisie zien we met regelmaat programma's over mensen die diep in de schulden zitten, hun huis moeten verkopen en
aan de rand van de financiële afgrond staan. Het wekt bij de kijker een gevoel van medelijden op en (soms) misschien ook
een gevoel van: eigen schuld!
Maar overkomt het altijd een ander?
Heb jij, al jouw zaken écht goed voor elkaar, of heb je tot op heden gewoon het geluk gehad dat je niet arbeidsongeschikt
bent geworden, niet jouw baan bent kwijt geraakt , niet bent gescheiden of weduwe/weduwnaar geworden bent?
De kans is groot dat ook jij jouw kennis overschat & de risico's die je loopt onderschat.

Onderhoud:
Bij Hummel-Klein hebben we aandacht voor het afdekken van risico’s. We brengen de
gevolgen van de risico’s die jij loopt in kaart en helpen je om op basis van deze informatie
weloverwogen keuzes te maken:
ü Welke risico’s je zelf kunt dragen,
ü Voor welke risico’s het verstandig is een voorziening te treffen.
Bij het verzekeren van risico’s gaat het eerst om het inzicht in welke risico’s je loopt en wat
de gevolgen van bepaalde gebeurtenissen zijn.
Daarna bepalen we samen met jou, welke risico’s je zelf kunt dragen en tot slot adviseren
we je, welke voorzieningen je kunt treffen voor de risico’s die je niet zelf kunt dragen.
Wanneer je rechtstreeks naar een bank of een verzekeraar gaat, heb je te maken met een
productaanbieder. De werkwijze van banken en verzekeraars is daarom anders.
Bij hen is het startpunt van de dienstverlening het aanbieden van het product en er is weinig
aandacht voor waarom je, in jouw situatie, een verzekering met alle voor jou van toepassing
zijnde bijzonderheden nodig hebt.
De omgekeerde wereld dus, je koopt een product voor een risico waarvan achteraf pas
bekend wordt of het wel passend is geweest. Het verraderlijke hiervan is, dat je het gevoel
hebt dat het risico verzekerd is, totdat het risico zich voordoet en je er dan pas achter komt
dat je het niet goed verzekerd hebt!

Tegen het risico van een
overstroming kun je een perfecte
dijk aanleggen. Maar nadat de
dijk klaar is, moet hij wel
onderhouden worden. Doe je
dat niet dan raakt de dijk snel in
verval en verliest hij z’n
beschermende waarde. Precies
zo is het met het advies over
jouw financiële situatie.
Wanneer wij advies hebben
gegeven mag je erop vertrouwen
dat jouw voorzieningen goed
passen bij jouw situatie op dat
moment. Maar alleen als wij
regelmatig contact met je
hebben en samen met jou de
veranderingen in wet- &
regelgeving en de wijzigingen in
jouw persoonlijke situatie
doornemen, kunnen wij zorgen
dat jouw pakket van financiële
diensten blijft aansluiten bij jouw
actuele situatie. Bij deze vorm
van permanente bewaking hoort
een permanente beloning in de
vorm van een abonnement.
Kijk voor de inhoud van onze
onderhoudsabonnementen art
4.3 van onze Algemene
Voorwaarden.
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Het leveren van
kwaliteit kost geld
Het NIET leveren van
kwaliteit kost
kapitalen

Wat je krijgt voor een financiële dienst
maakt nogal een verschil.
Dan is het belangrijk dat je weet wat de verschillen zijn!

In onderstaande tabel hebben wij de belangrijkste verschillen in kaart
gebracht tussen verkoop bij de bank en verzekeraar of het advies van een
onafhankelijk adviseur.
Verschillen tussen verkoop en advies

Directe verkoop
via medewerker
van bank of
verzekeraar

Kan een eigen financieel product aanbieden en de aanschaf voor jou
regelen

ü

Kan je adviseren welk soort product bij jou past

ü

Advies van een
onafhankelijk
adviseur

ü

Kan van elke aanbieder een financieel product aanbieden en voor jou
aanschaffen

ü

Kan producten van verschillende aanbieders vergelijken op prijs

ü

Kan producten van verschillende aanbieders vergelijken op voorwaarden

ü

Kan je adviseren welk product qua prijs en voorwaarden het beste bij jou
past.

ü

Kan verschillende aanbieders vergelijken op het maken van fouten, wijze
van uitkeren etc.

ü

Kan voor je opkomen richting de aanbieder als er iets fout gaat

ü

Kan je bijstaan richting aanbieder als de schade onvoldoende wordt
uitgekeerd

ü

Kan tijdens de looptijd in de gaten houden of (nieuwe) producten van

ü

andere aanbieders beter bij jou passen.
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Deze laatste pagina's hebben wij gereserveerd voor de vertaling van de inhoudelijke boodschap van de AFM (omdat het document
in de vorm zoals door de AFM voorgeschreven naar onze mening te beperkt en algemeen van aard is). We gebruiken in deze
vertaling, de vraagstelling zoals je deze ook terugvindt in de leeswijzer van de AFM over de dienstverleningsdocumenten
Welke dienst krijg ik?
Hummel-Klein biedt je zowel adviesdiensten als ook bemiddelingsdiensten (de AFM leeswijzer benoemt deze werkzaamheden
als afsluiten). Deze diensten kun je afzonderlijk maar ook als combinatie afnemen.
De dienstverlening productadvies: betreft advisering over welke financiële producten bij jouw situatie passen.
De dienstverlening bemiddeling gaat bij Hummel-Klein verder dan alleen het afsluiten van een voorziening, daarom kiezen wij
er nadrukkelijk voor om deze dienstverlening bemiddeling te noemen. Het woord afsluiten geeft de indruk dat de
dienstverlening uitsluitend het afsluiten van nieuwe producten betreft. De dienstverlening kan ook gaan over bestaande
producten (bijv. ooit afgesloten via een andere adviseur) die we voorzien van aanpassingen om het product te actualiseren aan
jouw huidige persoonlijke situatie of aan nieuwe wet-&regelgeving.
Combinatie van deze 2 diensten is uiteraard mogelijk en vaak ook een efficiënte optie.
Dit lichten we toe door middel van een voorbeeld. Stel de financieel adviseur maakt een analyse van jouw huidige financiële
situatie. Uit de analyse van jouw pensioen blijkt dat het verstandig is om in aanvulling op de pensioenregeling van jouw
werkgever een risicoverzekering af te sluiten omdat het nabestaandenpensioen via jouw werkgever te beperkt is. De financieel
adviseur die de analyse maakt en het advies uitwerkt, weet precies hoe de aanpassing (of het nieuwe product) eruit moet
komen te zien en kan dit één op één vertalen naar het productadvies en de bemiddelings werkzaamheden uitvoeren. Wanneer
je via een andere adviseur de bemiddeling van het product laat uitvoeren, zal deze zich eerst moeten inlezen in het advies (dit
kost extra tijd en brengt extra kosten met zich mee) en je loopt het risico dat de fijne details van het advies door een andere
adviseur (of door jou zelf als je zelf rechtstreeks, via een website een product afsluit) over het hoofd worden gezien. Dit kan
ongewenste consequenties tot gevolg hebben.
Wat is belangrijk bij advies?
Hummel-Klein is een onafhankelijk adviseur; dit houdt in dat:
ü Wij alleen adviseren/bemiddelen in producten van andere aanbieders en dat wij geen deelnemingen hebben in andere
financiële ondernemingen, noch dat andere financiële ondernemingen aandelen hebben in onze onderneming. Deze
onafhankelijkheid is voor ons zeer belangrijk en naar onze mening de enige manier om echt te kunnen handelen in het
belang van onze klanten!
ü Wij kunnen je adviseren over en bemiddelen in verschillende type producten. Deze producten vergelijken we met elkaar
om tot een voor jou passend product te komen. De AFM spreekt in het voorgeschreven dienstverleningsdocument van
3 mogelijkheden: Een adviseur kan niet aan productvergelijking doen, een adviseur kan een beperkte
productvergelijking hanteren en een adviseur kan een groot aantal producten met elkaar vergelijken.
Hummel-Klein heeft ervoor gekozen om bij de analyse van verkrijgbare vergelijkbare producten gebruik te maken van een
beperkte analyse. Dit betekent niet dat er maar 1 of 2 aanbieders met elkaar vergeleken worden, maar dat de analyse een,
kleiner dan 50%-vergelijking is, van de verkrijgbare vergelijkbare producten in de markt.
Feitelijk komt het er op neer dat wij een assortiment van aanbieders en producten vaststellen waarin wij willen bemiddelen. Wij
stellen dit assortiment vast op basis van de volgende uitgangspunten:
Prijs & voorwaarden van het product en performance van de aanbieder.
Wij doen alleen zaken met die aanbieders die voldoen aan onze strenge kwaliteitsvoorwaarden.
Het criterium of een dienstverlener kiest voor een beperkte of een objectieve analyse* zegt juist dat wij selectief te werk gaan.
Door een selectie te maken combineren wij het borgen van kwaliteit en lagere kosten voor onze klanten. Immers een objectieve
analyse* op dossierniveau brengt hogere kosten met zich mee.
* meer dan 50% van in de markt verkrijgbare vergelijkbare producten

Onderhoud na het afsluiten?
Op pagina 1 van dit document geven we je al aan hoe belangrijk nazorg voor jouw risico producten is. Het spreekt voor zich dat
we je ook deze dienstverlening kunnen aanbieden. Wij laten je in dit document zien wat de kosten voor het beheer en het
onderhoud van jouw voorziening zijn en wat de dienstverlening inhoudt. Deze informatie vindt je op de volgende pagina bij het
hoofdstuk: Wat kost het?
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Wat kost het?
Het verplichte dienstverleningsmodel van de AFM, is naar onze mening te beperkt om je een goed inzicht te kunnen geven in de
kosten van onze dienstverlening. Er kan maar 1 type uurtarief, 1 type verrichtingentarief & 1 type gecombineerd tarief in het
verplichte dienstverleningsdocument vermeldt worden.
Onze dienstverlening kan zo niet samengevat worden, omdat er verschillende medewerkers (met verschillende
opleidingsniveaus) met de werkzaamheden bezig kunnen zijn.
Iedere functie kent bij Hummel-Klein z’n eigen uurtarief. Het kennisniveau, de kunde en de specialiteit van de medewerker
bepaalt het uurtarief van deze medewerker. Je mag van ons verwachten dat wij je geen uurtarief van een hoger functieniveau in
rekening zullen brengen voor lagere functie werkzaamheden. M.a.w. onze financieel adviseur laten wij geen kopietjes van
documenten maken. Deze werkzaamheden worden verricht door de administratief medewerker.
Let op: Bij veel dienstverleners wordt dit onderscheidt niet gemaakt.
Verder spreekt het verplichte AFM dienstverleningsdocument over: ‘…wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde
prijs is van deze diensten. Deze informatie is dus niet specifiek afgestemd op uw persoonlijke situatie …’ Hummel-Klein geeft er
de voorkeur aan om op voorhand al duidelijk te zijn over de kosten. Duidelijke uurtarieven gespecificeerd per functiegroep en
duidelijke verrichtingentarieven gebaseerd op de werkzaamheden.
Omdat we deze informatie niet kwijt kunnen in het verplichte dienstverleningsdocument, geven we je door middel van dit
document inzicht in onze kosten en de inhoud van de dienstverlening. Natuurlijk ontvang je van ons ook het (verplichte AFM-)
Dienstverleningsdocument van Hummel-Klein. Je kunt dit Dienstverleningsdocument gebruiken om onze dienstverlening globaal
te vergelijken met de dienstverlening van andere aanbieders. Het is belangrijk dat je weet dat het bij een dergelijke vergelijking
gaat om gemiddelden, dit zegt nog niets over de daadwerkelijke kosten die een dienstverlener je in rekening zal brengen.
Hieronder zie je het kostenoverzicht, op de volgende pagina vermelden we de inhoud van de dienstverlening beheer &
onderhoud.
Omschrijving

Uurtarief

Erkend financieel adviseur

€ 119,-

Administratief medewerker / dossierondersteuner

€ 59,-

Verrichtingentarief

Bemiddeling in producten excl. uitvaartverzekering

€ 395,-

Bemiddeling in uitvaartverzekering (per betalende verzekerde)

€

95,-

Omschrijving

Tarief per maand

Beheer basis

€ 4,50 (1 product) + € 1,15 per volgende product
(maximaal 10 producten)

Aanvullend beheer (optioneel)**

€ 10,00 per maand

Aanvullend beheer plus (optioneel)**

€ 12,50 per maand

Preventief onderhoud (optioneel)**

€ 15,00 per maand

*

tarief gebaseerd op complete aanlevering van de juiste documenten in één zending. Als blijkt dat er documenten vergeten zijn of
inhoudelijk niet de juiste/voldoende informatie bevatten dan brengen wij de extra tijd die benodigd is om de informatie te
verkrijgen d.m.v. een uurtarief in rekening.

**

afhankelijk van jouw persoonlijk risicoprofiel.
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Dienstverlening

Basis
Beheer

Aanvullend Aanvullend Preventief
beheer
beheer
onderhoud
plus

Informatie over wijzigingen in
de productinformatie zoals
productvoorwaarden

Ja

Ja

Ja

Ja

Informatie over nieuwe wet-&
regelgeving die t.a.v. het
gesloten risicoproduct relevant
is.
Beantwoording van jouw
vragen over het oorspronkelijke
advies
Doorgeven gewijzigde
klantgegevens aan aanbieder

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Als er een
overlijdensrisicodekking is
afgesloten zorgdragen voor
melding van overlijden.

Ja

Ja

Ja

Ja

Periodiek contact over jouw
risicoprofiel

Ja

Ja

Ja

Ja

Mogelijkheid tot 'sparren' met
de adviseur over jouw
financieel plan (bijv. bij
calamiteiten of een andere
baan, gezinsuitbreiding,
ontvangen schenking of erfenis)

Nee

Ja

Ja

Ja

Jaarlijkse update over de voor
jou relevante wijzigingen m.b.t.
de afgesloten producten met
aandacht voor wat de
wijzigingen voor jouw
persoonlijke situatie
betekenen.

Nee

Nee

Ja

Ja

Signalering wanneer het nodig
is dat je e.e.a. wijzigt om de
door jou gewenste doelen te
behalen

Nee

Nee

Ja

Ja

Hulp bij de uitvoering van de
noodzakelijke wijzigingen van
de door jou afgesloten
risicoverzekering.

Nee

Nee

Nee

Ja
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