Nieuwsbrief 16e editie april 2015

Bankklanten stappen massaal over!

WFT diploma’s medewerkers

Vooral klanten van ING, ABN AMRO en Rabobank willen
overstappen. Boosheid over de bonuscultuur, hoge kosten
voor de betaalrekening en ontevredenheid over de
dienstverlening zijn de belangrijkste reden om over te willen
stappen.

Voor medewerkers die adviseren in de financiële
dienstverlening aan consumenten, is de nieuwe
diplomaplicht geïntroduceerd. Voor 1 april 2016 moeten
de adviseurs hun huidige diploma doormiddel van een
nieuw examen om laten zetten.

‘’ik stap over van bank’’ week

Voor ons kantoor betekent dit dat wij worden getoetst op
de volgende onderwerpen:
-

Basis kennis
Schadeverzekeringen particulier
Schadeverzekeringen bedrijven
Zorgverzekeringen
Inkomensverzekeringen
Consumptief krediet
Vermogen
Beleggen
Hypothecair krediet

WFT-PROOF

Journalist Rutger Bregman vertelde afgelopen week in Tros
Radar over de ‘’Ik Stap Over Van Bank’’ week die hij heeft
uitgeroepen.

Willem, Karin, Berry en Nicole zijn druk bezig om voor 1
april 2016 weer aan de nieuwe eisen te voldoen, zodat wij
u kunnen adviseren zoals u dat van ons gewend bent.

Overweegt u ook om over te stappen? Velen zijn u al voor
gegaan. Uit een enquête van Kassa blijkt RegioBank in de
top 3 te staan van banken waar klanten naar willen
overstappen. Wij als zelfstandig adviseur van Regiobank
kunnen u een volwaardig alternatief bieden voor uw:

Wijzigingen in de WW- Uitkering

-

Betaalrekeningen
Spaarrekeningen
Bankspaarrekeningen
Beleggen
Hypotheken

Overstappen naar Regiobank is niet moeilijk! Wij regelen
alles voor u. Loop gerust eens binnen, de koffie staat klaar.

Aangepaste openingstijden kantoor
Ons kantoor is gesloten op de volgende dagen:





Koningsdag maandag 27 april
Bevrijdingsdag dinsdag 5 mei
Hemelvaartsdag
donderdag 14 mei & vrijdag 15 mei
2e Pinksterdag maandag 25 mei

Per 1 januari 2016 aanpassing ww-duur van 36 naar 24
De opbouw van de uitkeringsduur wordt daarbij strenger.
Ieder gewerkt jaar na 10 jaar arbeidsverleden telt slechts
voor een half jaar mee voor de duur van de uitkering. De
arbeidsduur die voor 1 januari 2016 is opgebouwd, wordt
gerespecteerd. Indien dit arbeidsverleden op 1 januari
2016 meer dan 24 jaar bedraagt, zal er wel een geleidelijke
afbouw van de WW-duur tot het nieuwe maximum van 24
maanden plaatsvinden. (1 maand per kwartaal tot 1 januari
2019). Vanaf 1 januari 2019 is de uitkeringsduur nog maar
24 maanden.
Per 1 juli 2015 verandert het begrip passende arbeid
Alle arbeid wordt passend geacht, op het moment dat u 6
maanden werkloos bent. Is het salaris lager dan de WWuitkering, dan wordt het salaris aangevuld vanuit de WW.
Niveau of salaris is derhalve geen belemmering meer voor
het accepteren van een baan.
Mocht u vragen hebben met betrekking tot een WWuitkering dan kunt u contact opnemen met ons kantoor.

