SAMENWERKEN
MET KREDIET
SERVICE CENTER
BETEKENT SAMENWERKEN MET
DE SNELST GROEIENDE SERVICEPROVIDER VAN NEDERLAND
WIE ZIJN WIJ? WIE IS KSC?
Krediet Service Center is serviceprovider op de consumptief
kredietmarkt. Uitgeroepen door DFO als beste service
provider kredieten 2019 en daar zijn wij met recht enorm
trots op!
Krediet Service Center biedt tussenpersonen en
adviseurs direct toegang tot alle kredietverstrekkers in
Nederland. Door met name ons grote specialisme in
consumptief krediet kunt u uw cliënt het beste krediet
voorstel aanbieden en u ontvangt standaard de beste
doorbetalingen op uw portefeuille. Daarnaast zijn wij
ook zeer gespecialiseerd in kredieten in combinatie
met hypotheken om zo het onmogelijke toch mogelijk
te maken! Tevens heeft Krediet Service Center veel
samenwerkingspartners waar we zakelijke kredieten
kunnen onderbrengen.

ONZE SAMENWERKING?
Een aanstelling bij Krediet Service Center is kosteloos. Bij
Krediet Service Center staat een snelle en accurate service
hoog in het vaandel, als tussenpersoon heeft u desgewenst
direct en persoonlijk contact met onze adviseurs.
Persoonlijk overleg maakt onze relatie uniek en veelzijdig.
Onze samenwerking leidt tot een combinatie van het beste
kredietvoorstel voor uw cliënt, sterke ondersteuning vanuit
KSC en de beste provisiedoorbetaling voor uw kantoor.
Kortom door een samenwerking met Krediet Service
Center zijn uw adviesmogelijkheden veel breder.
Dit resulteert in kwaliteit, een grotere efficiëntie en
niet geheel onbelangrijk; een beter rendement op uw
inspanningen. Als wij het niet kunnen realiseren kan
niemand het.

HET NAZORGTRAJECT
Een actief beheer van een kredietportefeuille is altijd
goed voor u en uw klant. Zo blijft het product zo
goed mogelijk passend en zal de te betalen rente
nooit veel van de marktrente gaan afwijken. Tevens
verplicht de toezichthouder AFM u om op uw lopende
klantenportefeuille nazorg te verrichten. Door een actief
beheer voorkomt u dat uw klanten verleid worden om
over te stappen en tevens voldoet u aan de verplichting
die de toezichthouder in het kader van de nazorg van u
mag verwachten.
Samen zijn we zo altijd op zoek naar datgene wat het
beste is voor uw klant en voor uw onderneming!

DE TWEE AANVRAAG PAKKETTEN VAN KSC
TOP

PREMIUM

Adviesgesprek

Tussenpersoon

Adviesgesprek

KSC

Aanbieder

TP en klant maken keus

Aanbieder

Laagste rente

Bemiddeling

Tussenpersoon

Bemiddeling

KSC

Provisie

Doorlopend o.b.v. afspraken met KSC

Provisie

Basisbeloning doorlopend

Portefeuille- / Klantrecht

Altijd

Kredietverzekering

TP bepaalt zelf beloning

Portefeuille- / Klantrecht

Altijd

Zorgplicht

Tussenpersoon

Kredietverzekering

Gratis aangeboden door

0,25 promille

KSC via TAF of Callas

TOP-AANVRAGEN VIA HDN
• Gemak bij bestaande hypotheekklanten (geen dubbele invoer)
• Proces sluit naadloos aan op het hypotheekproces
• Bij akkoord direct een offerte via Mijn Krediet Omgeving (MKO)

Zorgplicht

Tussenpersoon / KSC

NOG MEER

RENDEMENT
PER KLANT

SCHADEVERZEKERINGEN
Soort

Fictieve jaarpremie

Provisie %

Provisiebedrag:

Auto

€

511,02

20

€

Opstal

€

101,39

20

€

25,35

Inboedel

€

97,53

25

€

24,38

AVP

€

43,67

25

€

10,91

€

162,84

Gemiddelde jaarprovisie 4 schadepolissen		

102,20

FINANCIERINGEN
Gemiddeld uitstaand saldo			

€ 18.500,00

Basis provisie promillage TOP (ongeacht productsoort en/of looptijd) 0,50 van het netto uitstaand saldo
ultimo maand.
Gemiddelde jaarprovisie 1 financieringscontract		

€ 110,00

Dit betekent in potentie een kans op een minimale rendementsverhoging van 65% op uw klant(en)
door actiever het bemiddelen in consumptief kredieten mee te nemen. Ook een deel van uw klanten leent,
dus waarom niet via u!
Neem daarnaast de beschermingsproducten AO/WW/ORV mee in uw advisering en uw rendement op
een klant zal nog verder toenemen.

Vragen?
Neem contact met ons op.
Telefoonnummer:

(040) 303 03 20

E-mailadres:

info@ksc.nl

Website:

www.ksc.nl

Ons volgende
magazine ontvangen?
Mail ons!
Info@ksc.nl

