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Heerlen, 19 oktober 2020

Obvion accepteert brondata via Ockto
Met ingang van vandaag, 19 oktober 2020, accepteert Obvion brondata via Ockto bij het
beoordelen van hypotheekaanvragen. Het gaat in eerste instantie om data van UWV en
Mijnpensioenoverzicht.nl. Dat betekent dat het handmatig aanleveren van het UWV
verzekeringsbericht en MijnPensioenOverzicht (MPO) voor de hypotheekaanvraag
overbodig is. Daarmee zet Obvion weer een mooie nieuwe stap in het digitaliseren van
het hypotheekaanvraag proces.
Intermediairs kunnen consumenten via Ockto op een eenvoudige, veilige en efficiënte manier uit
verschillende bronnen gegevens laten ophalen die zij nodig hebben voor het maken van het
hypotheekadvies. Niet alle geldverstrekkers accepteren deze brondata echter bij de validatie van
de hypotheekaanvraag. De intermediair moet deze gegevens dan alsnog handmatig aanleveren.
Peter Dijks, CCO Obvion: “Door gebruik te maken van brondata in plaats van het toesturen van
documenten verloopt een hypotheekaanvraag een stuk soepeler, wat voor de consument en
adviseur een betere ervaring oplevert. Hiermee zetten we weer een mooie stap in het verder
digitaliseren van het hypotheekaanvraag proces.”
Bij deze eerste lancering met de acceptatie van brondata van UWV en Mijnpensioenoverzicht.nl
monitort Obvion de werking in de praktijk en of eventuele verbeteringen nodig zijn. Aan de hand
van de bevindingen bepaalt Obvion of data van meerdere bronnen kunnen worden toegevoegd via
Ockto.
Over de Ockto Brondata Service
Steeds meer partijen bieden mogelijkheden aan om digitaal informatie te delen, maar vaak ieder
op zijn eigen manier. Daarom heeft Ockto samen met diverse ketenpartners de Ockto Brondata
Service (OBS) ontwikkeld. Met deze nieuwe standaard kan de consument zijn data veilig delen met
verschillende partijen binnen de hypotheekketen.
Over Obvion
Bij Obvion vinden we dat een goed hypotheekadvies een onafhankelijk advies is. Een passende
hypotheek is immers het fundament voor een gezonde financiële huishouding. Bij Obvion geloven
wij dat een goede adviseur het verschil kan maken bij de juiste hypotheekkeuze. Wij bieden onze
hypotheken aan via onafhankelijk adviseurs. Obvion is 100% dochter van Rabobank.
Per 31-12-2019 had Obvion een portefeuille in beheer van EUR 33,8 miljard. Obvion opereert
vanuit Heerlen.
Noot voor redactie, niet voor publicatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Melanie Minkels, Obvion, telefoonnummer
06 29 21 68 67 of mail naar pers@obvion.nl.
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