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Pakket vergelijken 

Wat is Pakket vergelijken van mp4all? 

Met Pakket vergelijken kan iedere onafhankelijke adviseur snel en eenvoudig pakketten 

van verschillende aanbieders naast elkaar leggen en met elkaar vergelijken. Zo kan hij 

zijn klant effectief adviseren over de juiste pakketkeuze. Meetingpoint is de eerste én 

enige aanbieder van online Pakketvergelijkingen in Nederland voor de onafhankelijk 

adviseur. 

Voor wie is Pakket vergelijken bedoeld? 

Pakket vergelijken is bedoeld voor iedere onafhankelijke adviseur in Nederland die zijn 

klant snel en eenvoudig wil adviseren in de juiste pakketkeuze. 

Hoe werkt Pakket vergelijken van mp4all? 

Met de invoer van een beperkte set aan gegevens krijgt u van de zeven deelnemende 

verzekeraars direct terugkoppeling met de premie-indicaties. Wanneer u een keuze 

maakt voor één van de aanbieders, worden deze gegevens vervolgens weer hergebruikt 

voor de offerte aanvraag.  

Wat zijn de voordelen voor de adviseur van Pakket vergelijken? 

- Eén keer invoeren, zeven offertes! 

- Tijdbesparing van 45 minuten t.o.v. vergelijken via individuele extranetten 

- Snel en eenvoudig pakketten van verschillende aanbieders vergelijken 

- Na offerte en/of aanvraag; terugkoppeling naar het systeemhuispakket 

- De meest gangbare producten zijn voor u voorgeselecteerd 

- Mogelijkheid tot meenemen van kortingsregelingen/-afspraken 

- Rekenen met 1, 2 of 3 auto’s mogelijk 

- Tussentijds opslaan van de vergelijking en later omzetten naar (offerte)aanvraag 

Welke maatschappijen zitten in Pakket vergelijken? 

– Aegon: Woon-&VrijeTijdpakket 

– A.s.r.: Voordeelpakket 

– Avéro Achmea: Compleet bij Elkaar Pakket 

– Delta Lloyd: Verzekerings Pakket Particulier 

– Generali: Een-Gezins-Polis 

– Nationale-Nederlanden:Zekerheidspakket Particulier 

– Reaal: Goed Geregeld Pakket 

Welke producten zitten in Pakket vergelijken? 

– Auto 

– Opstal 

– Inboedel 

– Aansprakelijkheid 

– Rechtsbijstand 

– Reis 

Komen er nog producten bij? 

Van verschillende adviseurs hebben we de vraag gekregen, of gezinsongevallen 

meegenomen kan worden in de vergelijking. Dat hebben we nu in onderzoek. 
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Komen er nog maatschappijen bij? 

In september hebben we het Woon- & VrijeTijdpakket aangevuld met Auto op Maat van 

AEGON en het Zekerheidspakket Particulier van Nationale-Nederlanden kunnen 

toevoegen. Hiermee hebben we de grootste partijen op het gebied van schade particulier 

op mp4all in de vergelijker zitten. Wanneer nieuwe maatschappijen worden toegevoegd 

aan mp4all zullen we deze uiteraard meenemen in Pakket vergelijken.  

Per wanneer kan men gebruik maken van Vergelijken Pakketten? 

Sinds 3 april wordt Pakket vergelijken aangeboden op mp4all. Sindsdien is het voor 

iedere gebruiker van mp4all mogelijk om pakketten van verschillende aanbieders met 

elkaar te vergelijken. 

Kunnen we alleen particuliere of ook zakelijke pakketten vergelijken? 

Met Pakket vergelijken op mp4all kunt u op dit moment alleen particuliere 

schadepakketten met elkaar vergelijken. In het eerste kwartaal van 2015 komt ook een 

AOV vergelijker. 

Komt er ook een AOV vergelijker? 

Ja, we zijn nu bezig met de bouw van AOV vergelijken. De verwachting is, dat deze in 

het eerste kwartaal 2015 in gebruik wordt genomen. 

Hoe kan ik mijn kortingsregeling gebruiken in Pakket vergelijken? 

Kortingsregelingen kunnen in het betreffende onderdeel worden ingegeven. De 

invoervelden hiervoor vind je altijd onderaan het scherm. 

Kan ik de provisie per verzekeraar aanpassen in Pakket vergelijken? 

Bij alle deelnemende verzekeraars is het mogelijk de provisie aan te passen op 

pakketonderdeel. Uitzondering hierop is het Voordeelpakket van a.s.r.. Hierbij is het 

alleen mogelijk de provisie op mantelniveau aan te passen. 

Hoe kom je tot een premieberekening?  

1. Vul gegevens in van uw klant. 

2. Kies maatschappij en onderdelen.  

3. Vul de vragen in.(voor ieder gekozen onderdeel)  

4. Druk op volgende. 

 

Hoe kan ik een opgeslagen vergelijking terugvinden? 

1. Klik in de oranje balk op ‘Polis zoeken’ 

2. Selecteer bij ‘Status’ ‘opgeslagen vergelijking’ 

3. Klik vervolgens op ‘zoek’ 

4. Er verschijnt dan een lijst met de opgeslagen vergelijkingen 

Welke keuzes heeft Meetingpoint voor gedefinieerd om een berekening te 

maken?   

Rechts onderaan in het scherm vindt u de link ‘Uitgangspunten’. In dit document vindt u 

per verzekeraar de keuzes die Meetingpoint heeft gemaakt om tot een vergelijking te 

kunnen komen.  
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Hoe wordt er omgegaan met eigen risico?  

Zie document ‘Uitgangspunten’. 

Hoe wordt omgegaan met beperkt casco?  

Zie document ‘Uitgangspunten’. 

 

Wat zijn de voordelen van Pakket vergelijken op mp4all ten opzichte van 

vergelijken via een Service Provider? 

U behoudt uw onafhankelijke positie, doordat u zelf de controle houdt over welk product 

of welke verzekeraar u adviseert aan uw klant. Wanneer u gebruik maakt van deze 

unieke toepassing kunt u de pakketten van zeven belangrijke intermediaire verzekeraars 

met elkaar vergelijken. 

Als ik geen aanstelling heb bij een verzekeraar, kan ik deze dan wel meenemen 

in de vergelijking? 

Op dit moment wordt de verzekeraar waar je als kantoor geen aanstelling bij hebt niet 

meegenomen in de vergelijking. De verwachting is, dat deze mogelijkheid vanaf 

november 2014 wordt aangeboden.  

Hoe wordt het verzekerd bedrag voor de opstal vastgesteld? 

Herbouwwaarde: De waardebepaling en premiegrondslag van a.s.r. en Reaal is 

gebaseerd op de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG). De overige 

maatschappijen hanteren de uitkomst van de herbouwwaardemeter of de vrije invoer. 

 

Wat gebeurt er met opgeslagen offertes, kan ik die verwijderen? 

Opgeslagen offertes kunnen nog niet verwijderd worden. Vanaf januari 2015 is dit wel 

mogelijk.  

Hoe kom ik snel naar Pakket vergelijken op mp4all? 

1. Klik op ‘Vergelijken’ in de oranje balk 

2. Er verschijnt een overzichtscherm met de verschillende mogelijkheden. 

3. Hier kiest u voor ‘Pakket vergelijken’ 

4. U kunt de URL die daar boven in uw browser verschijnt ook toevoegen aan uw 

favorieten, zodat u hem eenvoudig rechtstreeks kunt kiezen vanuit uw 

internetbrowser. 

5. Vanaf september is het ook mogelijk om vanuit het product selectiescherm naar 

Pakket vergelijken te gaan. Deze functionaliteit staat achter het product 

weergegeven. 

http://www.meetingpointgroep.nl/upload/sp_vergelijken_documentatie_actueel.pdf
http://www.meetingpointgroep.nl/upload/sp_vergelijken_documentatie_actueel.pdf

