Persbericht

Opletten bij samenstellen rechtsbijstandverzekering
Rechtsbijstandverzekeringen kunnen leiden tot dubbele of onnodige dekkingen
Meerdere rechtsbijstandsverzekeraars bieden totaalpakketten aan, waarmee consumenten standaard
verzekerd zijn voor rechtshulp bij de meest voorkomende juridische geschillen. Hier valt veel voor te
zeggen, aangezien niet te voorspellen is met welke juridische conflicten iemand in zijn leven te maken zal
krijgen. Nadeel is dat er dan ook overbodige dekkingen kunnen zijn, bijvoorbeeld een
motorrijtuigendekking voor iemand die geen auto heeft of arbeidsconflicten ingeval iemand
gepensioneerd is. Ook dubbele dekkingen komen voor, bijvoorbeeld als iemand op zijn autoverzekering
ook een rechtsbijstandsdekking heeft meeverzekerd.
Sommige verzekeraars bieden daarom modulair opgebouwde polissen aan, waarmee de klant een
verzekeringspakket ´op maat´ kan samenstellen. Dit leidt vaak tot een voordeliger oplossing. Zorgvuldig
vergelijken en kiezen voorkomen over- of onderdekking en kan de consument veel geld besparen.
MoneyView heeft ook de jaarlijkse MoneyView ProductRating opgesteld voor rechtsbijstandverzekeringen en
aansprakelijkheidsverzekeringen voor particulieren (AVP’s). Vijf sterren voor de prijsstelling van
rechtsbijstandverzekeringen zijn voor a.s.r., Ditzo en Lancyr. De vijf sterren voor de voorwaarden komen toe
aan ABN AMRO, Lancyr en Nationale-Nederlanden. Het product van Lancyr, een gelabelde variant van de
rechtsbijstandverzekering van Nationale-Nederlanden, is voor het eerst meegenomen in de benchmark en
scoort als enige rechtsbijstandverzekering vijf sterren op zowel de prijs als de voorwaarden.
De maximale vijf sterren voor de prijsstelling van AVP’s zijn voor Aon Direct, OHRA en United Insurance. De
vijf sterren voor voorwaarden gaan naar ABN AMRO, Klaverblad en OHRA. OHRA heeft daarmee het enige
product dat zowel op prijs als op voorwaarden het maximale aantal sterren scoort.
Meer over de marktontwikkelingen en over de MoneyView ProductRating is te vinden in het Special Item
Recht en Aansprakelijkheid, die gratis is te downloaden op www.specialitem.nl.
(NOOT VOOR REDACTIE: DEEPLINK
http://www.moneyview.nl/docs/specialitem/2017/9.%20Recht%20en%20Aansprakelijkheid/SI-86_092017_A.pdf)
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