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Premies overlijdensrisicoverzekeringen dalen: tot ruim 

16% lager; wel minder aanbod 

Nog maar 12 aanbieders van overlijdensrisicoverzekeringen  

Veel verzekeraars zijn gestopt met het aanbieden van overlijdensrisicoverzekeringen (ORV), of hebben hun 

assortiment flink teruggebracht. Onderzoek door MoneyView laat zien dat er nog maar 12 aanbieders op de markt 

zijn. Op het hoogtepunt in 2009 waren dat er maar liefst 42. 

De weggezakte vraag als gevolg van het vervallen van de verplichting bij NHG om naast de hypotheek een ORV te sluiten en 

niet aflatende concurrentie op prijs lijken debet te zijn aan deze ontwikkeling. De prijsconcurrentie heeft ook effect op het type 

product dat nog wel wordt aangeboden. De wat duurdere ORV’s, waarbij de klant de premiereserve terugkrijgt als de 

verzekering voor de einddatum wordt beëindigd, zijn door meerdere verzekeraars van de markt gehaald. Het versoberde 

aanbod laat een flinke premiedaling zien. Zowel de hoogste als de laagste premie zijn meer dan 16% lager dan een jaar 

eerder. De gemiddelde premie is in een jaar tijd met meer dan 8% gedaald. Ten opzichte van 20 jaar geleden is een ORV 

gemiddeld 65% goedkoper geworden. 

MoneyView heeft ook onderzocht hoe verzekeraars omgaan met ‘het morele risico’ van hogere verzekerde bedragen. Hiertoe 

kunnen verzekeraars vragen om het economisch belang van de gevraagde dekking aan te tonen. Boven een verzekerd 

bedrag van vijf ton is dat bij 6 van de 31 verkrijgbare producten al het geval. Er zijn slechts twee producten met een maximum 

verzekerd bedrag van 2,5 miljoen waarbij er niet wordt gevraagd om het economisch belang aan te tonen. 

Uitgebreide informatie over deze opvallende onderwerpen leest u in het Special Item Overlijdensrisicoverzekeringen, gratis te 

downloaden van specialitem.nl. 

Noot voor redactie: deeplink https://download.moneyview.nl/specialitem/2023/1.ORV/SI-151_01-ORV-2023_A.pdf 

MoneyView ProductRating Overlijdensrisicoverzekeringen 

De jaarlijkse benchmark van MoneyView levert de volgende winnaars van de maximale vijf sterren op. 

Vijf sterren voor voorwaarden van overlijdensrisicoverzekeringen (alle dekkingsvarianten) 

Scildon    Lifestyle Overlijdensrisicoverzekering 

TAF Quantum  Personal ORV (met afkoopwaarde) 

TAF Quantum  Special ORV (met afkoopwaarde) 

Vijf sterren voor premiestelling van gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekeringen 

Allianz    Overlijdensrisicoverzekering (eenjarige premie) 

Allianz    Overlijdensrisicoverzekering (vaste premie) 

TAF    BNP Paribas Cardif – TAF Personal / Special Overlijdensrisicoverzekering 

Vijf sterren voor premiestelling van annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekeringen 

Allianz    ORV (eenjarige premie) 

Centraal Beheer/FBTO  ORV (vaste premie) 

TAF    BNP Paribas Cardif – TAF Special Overlijdensrisicoverzekering 

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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