Persbericht

Brommerverzekering voor jongeren extreem duur
Jaarpremie kan oplopen tot twee keer de nieuwwaarde
Een jongere die zijn bij elkaar gespaarde bromfiets gaat verzekeren doet er verstandig aan polissen met elkaar te
vergelijken. De prijsverschillen zijn enorm. Een zestienjarige bestuurder van een Vespa Sprint 4T uit 2020 met een
nieuwwaarde van € 3.609 betaalt gemiddeld € 3.988 euro premie per jaar voor een volledig casco verzekering. De
duurste polis kost meer dan het dubbele: € 8.500 per jaar.
Neemt de jongere genoegen met een beperkt casco dekking, waaronder ook diefstalschade is verzekerd, dan kost een
verzekering nog steeds gemiddeld € 2.257 per jaar.
De verleiding om één van de ouders als verzekeringsnemer op te voeren kan maar beter weerstaan worden. Als bij schade
uitkomt dat de (regelmatige) bestuurder toch een jongere is, dan worden eventuele dekkingen alsnog beperkt door middel van
een veel hoger eigen risico, tot en met het volledig weigeren van dekking van schade (ook WA-schades!) en mogelijk een
registratie voor verzekeringsfraude.
Meer over de markt van motoren en (brom)fietsen is te lezen in het Special Item Tweewielerverzekeringen.
Noot voor redactie: deeplink https://download.moneyview.nl/specialitem/2021/12.%20Tweewielers/SI-138_TWEEWIELERS_12-2021_A.pdf

MoneyView heeft de jaarlijkse MoneyView ProductRatings vastgesteld voor Motorverzekeringen, Bromfietsverzekeringen en
Fietsverzekeringen.

MoneyView ProductRating Motorverzekeringen
Vijf sterren voor voorwaarden Motorverzekeringen – volledig casco (VC)
FBTO

Motorverzekering

Univé

Motorverzekering

Vijf sterren voor voorwaarden Motorverzekeringen – beperkt casco (BC)
Centraal Beheer

Motorverzekering

Interpolis

Motorverzekering

Vijf sterren voor voorwaarden Motorverzekeringen – wettelijke aansprakelijkheid (WA)
FBTO
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Interpolis

Motorverzekering

Vijf sterren voor premiestelling Motorverzekeringen– volledig casco (VC)
ANWB (leden/niet leden)
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Univé
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Vijf sterren voor premiestelling Motorverzekeringen – beperkt casco (BC)
ANWB (leden/niet leden)
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De Goudse

Motorverzekering

Vijf sterren voor premiestelling Motorverzekeringen – wettelijke aansprakelijkheid (WA)
ANWB (leden/niet leden)
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MoneyView ProductRating Bromfietsverzekeringen
Vijf sterren voor voorwaarden Bromfietsverzekeringen – volledig casco (VC), beperkt casco (BC), wettelijke
aansprakelijkheid (WA)
Centraal Beheer

Bromfietsverzekering

Vijf sterren voor premiestelling Bromfietsverzekeringen – volledig casco (VC), beperkt casco (BC)
a.s.r.

Bromfietsverzekering

Vijf sterren voor premiestelling Bromfietsverzekeringen – wettelijke aansprakelijkheid (WA)
ANWB (leden)

Bromfietsverzekering

MoneyView ProductRating Fietsverzekeringen
Vijf sterren voor voorwaarden Fietsverzekeringen
ANWB (leden/niet leden)

Blijven Fietsen Fietsverzekering

Unigarant

Doorlopende Fietsverzekering

Vijf sterren voor premiestelling Fietsverzekeringen
Allianz Global Assistance

Diefstaldekking, 3 jaar looptijd

ANWB (ledentarief)

Diefstaldekking, 3 jaar looptijd

Enra

Diefstaldekking, 5 jaar looptijd

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 productkennissystemen als de MoneyView ProductManager,
Advisa Online en AeQuote hebben banken, verzekeraars en adviseurs inzicht in en vergelijkingsmogelijkheden van nagenoeg de hele
markt aan financiële producten.
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