Slim shoppen voor financiële producten

Hebt u in ons Financieel Besparingsoverzicht gezien dat u misschien geld kunt
besparen op uw financiële producten? En wilt u weten hoe u dat moet aanpakken?
Volg dan onderstaand stappenplan.

1. Bepaal welke financiële producten u nodig hebt
Welke financiële producten hebt u werkelijk nodig? Het antwoord op deze vraag
is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en voorkeuren. Een verzekering sluit u
bijvoorbeeld af als u de financiële schade van een bepaalde gebeurtenis niet
meteen zelf kunt betalen. Het is slim om goed na te denken wat u werkelijk nodig
hebt.

2. Bepaal welke kenmerken het financiële product
moet hebben
Hebt u vastgesteld welk financieel product u wilt aanschaffen? Dan kunt u
nadenken over de kenmerken die dit product moet hebben. Denk hier bijvoorbeeld
het bedrag dat u wilt lenen. Of de gewenste dekking van een autoverzekering.

U kunt ook nadenken over uw eigen voorkeuren. Bijvoorbeeld: hoe belangrijk vindt
u de grootte of bekendheid van de aanbieder? En vindt u het belangrijk dat u zich
verbonden voelt met de strategie van de aanbieder?

3. Verzamel alle productinformatie
De derde stap is het verzamelen van alle productinformatie. Nu u weet wat uw
wensen en eisen zijn kunt u informatie over de producten gaan verzamelen en
vergelijken. Dit kunt u bijvoorbeeld doen met behulp van:
-

vergelijkingssites

-

vrienden/familie/kennissen

-

een financieel adviseur

-

websites van de aanbieders van financiële producten.

Bij vergelijkingssites is het aan te raden om meerdere websites te raadplegen. Het
aanbod en de kwaliteit per website kunnen verschillen.

4. Maak een keuze voor het best passende financiële product
Hebt u alle productinformatie verzameld? Dan kunt u een product kiezen. Kijk bij het
kiezen naar bijvoorbeeld prijs en kwaliteit. Het goedkoopste product hoeft niet altijd het
beste bij u te passen. U kiest op basis van uw eisen en wensen.

Het besparingsoverzicht bekijken?
www.consuwijzer.nl/financieel-besparingsoverzicht

Tip
Maakt u gebruik van het Financieel Besparingsoverzicht? Bekijk dan goed de looptijd
van uw huidige producten. Want als u overstapt naar een ander product moet u soms
overstapkosten betalen.

