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Amsterdam, 24 november 2015 

Bancaire lijfrente levert altijd meer op dan verzekeren 

Laagste bancaire opbrengst altijd nog hoger dan de hoogste opbrengst in een verzekering 

Wie spaart voor zijn oude dag in een lijfrenteproduct, hoeft alleen nog maar te kijken naar bancaire 

producten. Die leveren altijd meer op dan verzekeringsvarianten. Dit blijkt uit MoneyView’s Special Item 

over lijfrentes, die deze week is verschenen. 

Zelfs de slechtst presterende bancaire lijfrente levert op pensioendatum een hogere uitkering op dan de best 

presterende verzekering, ondanks dat verzekeringen bij voortijds overlijden minder uitkeren dan de bancaire 

variant. Steeds meer aanbieders stoppen dan ook met het aanbieden van lijfrentepolissen. 

MoneyView heeft ook de kosten in kaart gebracht, waar de consument mee te maken krijgt als hij zijn 

lijfrentekapitaal om gaat zetten in een uitkering. Ook hier zijn de verschillen groot. De goedkoopste ‘execution 

only’ variant kent slechts € 45 afsluitkosten, de duurste aanbieder die advies verplicht stelt rekent € 695 voor 

dat advies en tot € 199 afsluitkosten: totaal maximaal € 894 dus. In het Special Item Lijfrentes leest u meer 

hierover. 

MoneyView ProductRating 

MoneyView heeft voor lijfrenteproducten (zowel opbouwfase als uitkeringen) de MoneyView ProductRating 

opgesteld: 

Koopsommen 

Bij koopsomproducten gaan de vijf sterren voor Prijs naar Centraal Beheer Achmea (Extra Pensioen Sparen), 

Delta Lloyd (Lijfrente Groeirekening / Spaarrekening) en Nationale-Nederlanden (Aanvullend PensioenSparen). 

De vijf sterren voor Voorwaarden zijn voor a.s.r (Lijfrente Spaarrekening), Allianz (Lijfrentespaarrekening) en 

Delta Lloyd /OHRA (Lijfrente Groeirekening/Pensioenrekening). 

Direct Ingaande Lijfrentes 

Bij de direct ingaande lijfrentes gaan de vijf sterren voor Prijs naar Centraal Beheer Achmea (Extra Pensioen 

Inkomen), Delta Lloyd (Lijfrente Oogstrekening) en Nationale-Nederlanden (Aanvullend PensioenUitkering). De 

vijf sterren voor Voorwaarden zijn toebedeeld aan Aegon (Garantie Inkomen), Delta Lloyd (Direct Ingaande 

Rente) en Interpolis (Direct Ingaande Lijfrenteverzekering). 

Over deze MoneyView ProductRating, marktcijfers en andere ontwikkelingen leest u meer in het gratis Special 

item Lijfrentes, te downloaden van de website www.specialitem.nl. 

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 producten als de 

ProductManager, Advisa Online en AeQuote Online biedt MoneyView productvergelijkings- en benchmarkoplossingen voor 

banken, verzekeraars en adviseurs.  
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