
Persbericht  

Amsterdam, 18 januari 2021 

Premies overlijdensrisicoverzekeringen blijven dalen 

Gemiddelde premie 40% lager dan 10 jaar geleden 

De gemiddelde premie voor een overlijdensrisicoverzekering is het afgelopen jaar met 5% gedaald, zo blijkt uit de 

jaarlijkse benchmark van onderzoeksbureau MoneyView. Dit is in lijn met de jaren ervoor. Gemiddeld is de premie 40% 

lager dan tien jaar geleden. Vergeleken met 2002 is deze daling zelfs meer dan 60%. 

MoneyView inventariseerde ook de gemiddelde verzekerde bedragen. Deze blijken flink hoger dan in 2017, het jaar 

voordat de verplichting om bij een hypotheek ook een overlijdensdekking af te sluiten kwam te vervallen. De oorzaak 

hiervoor lijkt het wegvallen van deze verplichting te zijn, in combinatie met de sindsdien fors gestegen huizenprijzen. 

Meer is te lezen in het gratis te downloaden Special Item Overlijdensrisicoverzekeringen. 

Noot voor redactie: deeplink https://download.moneyview.nl/specialitem/2021/1.%20ORV//SI-127_ORV_01-2021_A.pdf 

MoneyView heeft de jaarlijkse MoneyView ProductRating Overlijdensrisicoverzekeringen vastgesteld. 

Vijf sterren voor voorwaarden (alle dekkingsvormen) 

Hera Life - Scherp en Slim (met afkoopwaarde) 

Hera Life - Superscherp (met afkoopwaarde) 

Hera Life - Superscherp Hypotheek (met afkoopwaarde) 

Vijf sterren voor premiestelling gelijkblijvende dekking 

Allianz - Overlijdensrisicoverzekering (vaste + eenjarige premie) 

Scildon - Hypotheek Overlijdensrisicoverzekering 

TAF - TAF Personal / Special Overlijdensrisicoverzekering (BNP Paribas Cardif) 

Vijf sterren voor premiestelling annuïtair dalende dekking 

Scildon - Hypotheek Overlijdensrisicoverzekering 

TAF - TAF Special Overlijdensrisicoverzekering (BNP Paribas Cardif) 

TAF - TAF Special Overlijdensrisicoverzekering (zonder afkoopwaarde (iptiQ)) 

Over MoneyView  

MoneyView is het onafhankelijke onderzoeks- en benchmarkinstituut voor financiële dienstverleners. MoneyView 

volgt op dagelijkse basis de productontwikkelingen op het gebied van levensverzekeringen, pensioenen, 

hypotheken, schadeverzekeringen, inkomensverzekeringen, beleggingsproducten en bancaire producten. Met 

productkennissystemen als de MoneyView ProductManager, Advisa Online en AeQuote hebben banken, 

verzekeraars en adviseurs inzicht in en vergelijkingsmogelijkheden van nagenoeg de hele markt aan financiële 

producten. 

Voor meer informatie (niet voor publicatie): 
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