Persbericht

Verzekeraars beteugelen schadelast mobiele elektronica
Grote verschillen in waardebepaling en eigen risico’s
Het bezit van mobiele elektronica als smartphones, tablets, laptops en smartwatches neemt nog steeds toe en
daarmee ook de schadelast voor verzekeraars. Die proberen deze in te dammen met diverse voorwaarden van hun
inboedelverzekeringen, zo blijkt uit onderzoek door MoneyView. Voor allriskschades biedt een derde van de polissen
überhaupt geen dekking en brengt een kwart tenminste € 100 tot € 250 eigen risico in rekening. Bij 8 van de 58
onderzochte inboedelverzekeringen wordt voor mobiele elektronica een hoger eigen risico berekend dan voor
andere schades.
Ook zijn er grote verschillen gevonden in de bepaling van het uit te keren bedrag. Gangbaar is dat verzekeraars de
nieuwwaarde uitkeren totdat, door verloop van tijd sinds de aanschaf van het apparaat, de waardedaling meer is
dan 60%. Dan wordt maximaal de dagwaarde of, als dat lager is, de reparatiekosten vergoed. De termijn waarbinnen
nieuwwaarde wordt vergoed hangt af van de afschrijvingstabel die de verzekeraar hanteert. Die blijkt sterk te
variëren. Voor een tablet bijvoorbeeld hanteert één verzekeraar helemaal geen afschrijving en keert altijd de
reparatiekosten of de vervangingswaarde uit. De rest hanteert afschrijvingstermijnen tussen 2 tot 10 jaar. Meer
hierover en over andere marktontwikkelingen rondom woonverzekeringen is te lezen in het Special Item
Woonverzekeringen, dat gratis te downloaden is van de website specialitem.nl.
NOOT VOOR REDACTIE: Link https://download.moneyview.nl/specialitem/2020/6.%20Woonverzekeringen/SI-120_WONEN_06-2020_A.pdf

MoneyView ProductRating Woonverzekeringen
MoneyView heeft in het Special Item ook weer de jaarlijkse ProductRating voor Woonverzekeringen opgesteld:

Vijf sterren voor de voorwaarden van inboedelverzekeringen




Centraal Beheer/FBTO - Inboedelverzekering (AR)
ING - Inboedelverzekering (AR)
Interpolis - Inboedelverzekering (AR)

Vijf sterren voor de prijsstelling van inboedelverzekeringen




Allianz Direct - Inboedelverzekering Uitgebreid (EUG)
Centraal Beheer - Inboedelverzekering (EUG)
Verzekeruzelf.nl - Inboedelverzekering Basis (EUG)

Vijf sterren voor de voorwaarden van opstalverzekeringen




Nationale-Nederlanden - Woonhuis Maatwerk All-in (AR)
Unigarant - Opstalverzekering (AR)
Vereniging Eigen Huis - Woonhuis Super Uitgebreid (AR)

Vijf sterren voor de prijsstelling van opstalverzekeringen




Allianz Direct –-Opstalverzekering Uitgebreid (EUG)
Vereniging Eigen Huis - Woonhuis Super Uitgebreid (AR)
Verzekeruzelf.nl - Opstalverzekering Basis (EUG)

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