Persbericht

Uitkeringsregeling voor bestelauto’s veel lager dan voor
particulieren
Na eerste jaar geen vergoeding nieuw- dan wel aanschafwaarde mogelijk

Als een zelfstandige de pech heeft dat zijn bestelauto gestolen wordt of total loss raakt, wacht hem een tweede
onaangename verrassing. De verzekering zal namelijk aanzienlijk minder aan hem uitkeren dan bij een vergelijkbare
particuliere auto. Dit blijkt uit onderzoek van MoneyView naar ZZP- & Bestelautoverzekeringen.
Zo vergoeden slechts 4 van de 13 bestelautoverzekeringen in het eerste jaar de nieuwwaarde. Na dat eerste jaar doet geen
enkele verzekering dat meer. Bij particuliere autoverzekeringen ligt dat anders: in het derde jaar vergoedt bijna de helft van
de verzekeraars nog steeds de nieuwwaarde. Voor tweedehandse voertuigen zijn de verschillen nog groter. Nog maar 2
verzekeringen keren in het eerste jaar de aanschafwaarde uit als de bestelauto totaal verloren is gegaan. Een particulier met
een autoverzekering krijgt bij 35 van de 43 verzekeringen de aanschafwaarde wel vergoed in dat eerste jaar. In het derde
jaar doet bijna de helft van de verzekeringen dat nog steeds. De Special Edition ZZP- & Bestelautoverzekeringen is gratis te
downloaden van de website specialitem.nl.
MoneyView ProductRating

De jaarlijkse MoneyView ProductRating voor ZZP-Verzekeringen heeft de volgende resultaten opgeleverd:

Vijf sterren voor voorwaarden:
Rechtsbijstand voor Bedrijven ZZP

Inventaris en goederen voor Bedrijven ZZP

OHRA - Rechtsbijstandverzekering ZZP

OHRA - Inboedelverzekering voor Zzp’ers

Univé - Rechtshulp Verzekering Bedrijven MKB

Aansprakelijkheid voor Bedrijven ZZP
Allianz - Aansprakelijkheid voor Bedrijven en Beroepen

Bestelauto Volledig Casco / Beperkt Casco

Bestelauto WA

Interpolis – Bestelautoverzekering

Univé - Bedrijfsautoverzekering

Vijf sterren voor prijsstelling:
Bestelauto Volledig Casco / Beperkt Casco / WA
Reaal – Bestelautoverzekering
(REDACTIE: deeplink https://download.moneyview.nl/specialitem/2020/SE%20ZZP%20SCHADE/SE-ZZP_BESTEL_04_2020_A.pdf)

Over MoneyView
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