Persbericht

Verzekeraars voorzichtiger met smartphones en tablets
De schadelast van mobiele elektronica bij inboedelverzekeringen stijgt al jaren. Om iets tegen deze ontwikkeling
te doen, voeren verzekeraars verschillende wijzigingen in hun productvoorwaarden door. Zo past een aantal
verzekeraars een (hoger) eigen risico toe bij schade aan mobiele elektronica. Daarnaast is ook een trend
waarneembaar dat meer partijen de dekking uit de reguliere dekking halen en deze alleen nog als apart af te
sluiten module aanbieden. Dit blijkt uit onderzoek door MoneyView.
Binnen deze aanvullende dekkingen zijn er grote verschillen in maximale dekkingen en gedekte zaken. Zo blijkt
de term ‘mobiele elektronica’ een erg breed begrip. Waar bij de ene verzekeraar deze dekking alleen betrekking
heeft op smartphones en tablets, vallen bij andere verzekeraars ook laptops en accessoires zoals een
koptelefoon onder de dekking. Bij een aantal inboedelverzekeringen vallen zelfs medische hulpmiddelen zoals
een gehoorapparaat onder de dekking. Nu huishoudens meer en meer mobiele elektronica bezitten doen zij er
goed aan kritisch te kijken of de dekkingen van hun inboedelverzekeringen toereikend zijn. Hierover en meer is
na te lezen in het MoneyView Special Item Woonverzekeringen, gratis te downloaden vanaf specialitem.nl.
Deeplink: https://download.moneyview.nl/specialitem/2019/6.%20Woonverzekeringen/SI-107_Woonverzekeringen_06-2019_A.pdf

MoneyView ProductRating Woonverzekeringen
MoneyView heeft ook de jaarlijkse MoneyView Productrating Woonverzekeringen opgesteld.
Vijf sterren voor de prijsstelling van inboedelverzekeringen gaan naar:




AllSecur
Reaal
Verzekeruzelf.nl

Inboedelverzekering Uitgebreid (EUG)
Inboedelverzekering Basis - Direct (EUG)
Inboedelverzekering Basis (EUG)

Vijf sterren voor voorwaarden van inboedelverzekeringen zijn toegekend aan:




ABN AMRO
Inboedelverzekering (AR)
Nationale-Nederlanden Inboedel Maatwerk All-in (AR)
Vereniging Eigen Huis Inboedelverzekering All Risk (AR)

Vijf sterren voor de prijsstelling van opstalverzekeringen gaan naar:




nowGo
Vereniging Eigen Huis
Verzekeruzelf.nl

Opstalverzekering Bewust (EUG)
Woonhuisverzekering Super Uitgebreid Leden (AR)
Woonhuisverzekering Basis (EUG)

Vijf sterren voor voorwaarden zijn voor:




Centraal Beheer
Opstalverzekering (AR)),
Nationale-Nederlanden Woonhuisverzekering Maatwerk All-in (AR)
Vereniging Eigen Huis Woonhuisverzekering Super Uitgebreid (AR)

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, Selector, Advisa Online en AeQuote biedt MoneyView productvergelijkings- en benchmarkoplossingen voor
banken, verzekeraars en adviseurs.
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