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Delta Lloyd/OHRA scoort op prijs en flexibiliteit lijfrentes 

Bancaire lijfrente bijna altijd gunstiger geprijsd dan verzekering: verschillen tot 40% 
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De bancaire lijfrentes zijn zowel in de opbouw- als de uitkeringsfase voor wat betreft de prijsstelling 

interessanter dan de verzekeringsvarianten. De verschillen tussen banksparen en verzekeren kunnen 

oplopen tot 40%. Alleen de Lijfrenteverzekering van Interpolis behoort nog tot de categorie van  

5-sterrenproducten bij de Direct Ingaande Lijfrentes voor alleenstaanden. 

Delta Lloyd en OHRA vallen op omdat zij niet alleen zowel bij de Koopsommen als de Direct Ingaande 

Lijfrentes tot de voordeligste aanbieders in de markt horen, maar óók voor wat betreft de flexibiliteit van 

de producten hoog scoren.  

MoneyView Productrating 

Ook in het Special Item ‘Lijfrentes’ staat de MoneyView ProductRating centraal:  het ‘sterrensysteem’ waarbij 

MoneyView financiële producten beoordeelt op prijs en flexibiliteit van de voorwaarden en dekkingen.  
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DIRECT INGAANDE LIJFRENTES (voor allDIRECT INGAANDE LIJFRENTES (voor allDIRECT INGAANDE LIJFRENTES (voor allDIRECT INGAANDE LIJFRENTES (voor alleenstaanden)eenstaanden)eenstaanden)eenstaanden)        KOOPSOMMENKOOPSOMMENKOOPSOMMENKOOPSOMMEN    

Delta Lloyd Bank Lijfrente Oogstrekening            Delta Lloyd Bank Lijfrente Groeirekening    

Interpolis  Lijfrenteverzekering    Friesland Bank  Lijfrente Sparen  

Friesland Bank  Lijfrente Uitkeren    Legal & General AanvullendPensioen SpaarRekening 

        OHRA Bank  Pensioenrekening 

 
DIRECT INGAANDE LIJFRENTES (voor gehuwden)DIRECT INGAANDE LIJFRENTES (voor gehuwden)DIRECT INGAANDE LIJFRENTES (voor gehuwden)DIRECT INGAANDE LIJFRENTES (voor gehuwden) 
Delta Lloyd Bank Lijfrente Oogstrekening 

Friesland Bank  Lijfrente Uitkeren 

OHRA Bank  Direct Ingaande Lijfrenterekening 

ProductRating ‘Flexibiliteit’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRDIRDIRDIRECT INGAANDE LIJFRENTESECT INGAANDE LIJFRENTESECT INGAANDE LIJFRENTESECT INGAANDE LIJFRENTES                KOOPSOMMENKOOPSOMMENKOOPSOMMENKOOPSOMMEN    

AEGON  Garantie Inkomen    Delta Lloyd Bank Lijfrente Groeirekening/ 

Delta Lloyd  Lijfrente     OHRA Bank  Pensioenrekening 

Erasmus Leven Lijfrente Inkomens Plan   Reaal   LijfrenteOpbouwRekening 

RegioBank  Lijfrente Opbouw  
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Voor de ProductRating ‘Prijs’ zijn in totaal 31 (17 voor de Koopsommen, 14 voor de Direct Ingaande Lijfrentes) 

klantprofielen doorgerekend voor verschillende uitkeringsduren, leeftijden, stortingen en verschillende 

peildata. Voor de flexibiliteitsanalyse is gekeken naar elementen als flexibiliteit bij de uitkeringstermijnen en 

indexatiemogelijkheden.  

 

Over MoneyView en het Special Item 

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, Advisa Online en 

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

gratis MoneyView Special Item worden op maximaal 4 A-tjes de belangrijkste markt- en productontwikkelingen op een rij gezet en 

wordt de MoneyView ProductRating toegekend. Met het Special Item biedt MoneyView aanbieders en adviseurs een beknopt en 

overzichtelijk marktoverzicht en productvergelijking in één. Het MoneyView Special Item is gratis te verkrijgen voor iedereen die 

zich aanmeldt op www.specialitem.nl. 

Voor meer informatie (niet voor publicatie): 

MoneyView       Tel. 020 626 8585 

De heer D. van der Mooren     E-mail: d.vandermooren@moneyview.nl  
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