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TAF: 5 sterren voor Prijs en Flexibiliteit ORV 

Premiedaling zet door, verschil tussen duurste en goedkoopste aanbieder neemt af 

Voor het 30Voor het 30Voor het 30Voor het 30
eeee Special Item onderzocht MoneyView de markt voor overlijdensrisicoverzekeringen, die  Special Item onderzocht MoneyView de markt voor overlijdensrisicoverzekeringen, die  Special Item onderzocht MoneyView de markt voor overlijdensrisicoverzekeringen, die  Special Item onderzocht MoneyView de markt voor overlijdensrisicoverzekeringen, die 

afgelopen december door de invoafgelopen december door de invoafgelopen december door de invoafgelopen december door de invoering van sekseneutrale tarieven ingrijpend veranderde. Mannen gaan ering van sekseneutrale tarieven ingrijpend veranderde. Mannen gaan ering van sekseneutrale tarieven ingrijpend veranderde. Mannen gaan ering van sekseneutrale tarieven ingrijpend veranderde. Mannen gaan 

over de gehele linie minder betalen, terwijl vrouwen juist duurder uit zijn. Afhankelijk van de leeftijd gaan over de gehele linie minder betalen, terwijl vrouwen juist duurder uit zijn. Afhankelijk van de leeftijd gaan over de gehele linie minder betalen, terwijl vrouwen juist duurder uit zijn. Afhankelijk van de leeftijd gaan over de gehele linie minder betalen, terwijl vrouwen juist duurder uit zijn. Afhankelijk van de leeftijd gaan 

vrouwen gemiddeld tot 15% meer betalen, terwijl mannen tot bijna 20% minder kwvrouwen gemiddeld tot 15% meer betalen, terwijl mannen tot bijna 20% minder kwvrouwen gemiddeld tot 15% meer betalen, terwijl mannen tot bijna 20% minder kwvrouwen gemiddeld tot 15% meer betalen, terwijl mannen tot bijna 20% minder kwijt zijn. Wat niet ijt zijn. Wat niet ijt zijn. Wat niet ijt zijn. Wat niet 

veranderde ten opzichte van het vorige Special Item van oktober 2011, is dat TAF met haar Quantum veranderde ten opzichte van het vorige Special Item van oktober 2011, is dat TAF met haar Quantum veranderde ten opzichte van het vorige Special Item van oktober 2011, is dat TAF met haar Quantum veranderde ten opzichte van het vorige Special Item van oktober 2011, is dat TAF met haar Quantum 

Personal overlijdensrisicoverzekering als enige in de markt de maximale score haalt van 5 sterren voor Personal overlijdensrisicoverzekering als enige in de markt de maximale score haalt van 5 sterren voor Personal overlijdensrisicoverzekering als enige in de markt de maximale score haalt van 5 sterren voor Personal overlijdensrisicoverzekering als enige in de markt de maximale score haalt van 5 sterren voor 

zowel de ProductRating Flexibiliteitzowel de ProductRating Flexibiliteitzowel de ProductRating Flexibiliteitzowel de ProductRating Flexibiliteit als de ProductRating Prijs. als de ProductRating Prijs. als de ProductRating Prijs. als de ProductRating Prijs.    

De gemiddelde premie voor een overlijdensrisicoverzekering is  verder gedaald. Waren de premies in 

2011 gemiddeld nog 45% lager ten opzichte van 10 jaar geleden, inmiddels is dit verschil opgelopen tot 

48%. Verder valt op dat de verschillen tussen de aanbieders onderling kleiner zijn geworden: bedroeg het 

verschil tussen de duurste en goedkoopste aanbieder vóór december 2012 nog tot 300%, inmiddels is dat 

verschil afgenomen tot 180%.  

MoneyView ProductRating 

Zoals in elk Special Item heeft MoneyView een vergelijkend onderzoek uitgevoerd naar de op de markt 

aanwezige producten. De producten werden zowel op basis van de prijsstelling als op de flexibiliteit en 

mogelijkheden tegen het licht gehouden om zo te komen tot de MoneyView ProductRating. 

 

5555----sterren producten ‘Prijs’ Gelijkblijvende risicoverzekeringensterren producten ‘Prijs’ Gelijkblijvende risicoverzekeringensterren producten ‘Prijs’ Gelijkblijvende risicoverzekeringensterren producten ‘Prijs’ Gelijkblijvende risicoverzekeringen    

• Callas/Erasmus Leven Risico Plan 

• DazureGewoonIdee Nabestaandenverzekering / Finvita Overlijdensrisicoverzekeringen 

• Delta Lloyd Overlijdensrisicoverzekering 

• NHP/TAF (Personal) Overlijdensrisicoverzekering (Quantum) 

 

 

5555----sterren producten ‘Prijs’ Annuïtair dalende risicoverzekeringsterren producten ‘Prijs’ Annuïtair dalende risicoverzekeringsterren producten ‘Prijs’ Annuïtair dalende risicoverzekeringsterren producten ‘Prijs’ Annuïtair dalende risicoverzekering    

• Callas/Erasmus Leven Risico Plan 

• NHP/TAF (Personal) Overlijdensrisicoverzekering (ACE) 

• NHP/TAF (Personal) Overlijdensrisicoverzekering (Quantum) 

 

 

5555----ssssterren producten ‘Flexibiliteit’ terren producten ‘Flexibiliteit’ terren producten ‘Flexibiliteit’ terren producten ‘Flexibiliteit’  

• Dazure GoedIdee Nabestaandenverzekering 

• Generali Overlijdensrisicoverzekering 

• NHP/TAF (Personal) Overlijdensrisicoverzekering (Quantum) 

 

Voor het vaststellen van de ProductRating ‘Prijs’ zijn per productvariant 1440 fictieve klantprofielen 

doorgerekend. Voor de ProductRating ‘Flexibiliteit’ zijn circa 30 productvoorwaarden tegen elkaar afgezet. In 

totaal zijn 40 gelijkblijvende en 39 annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekeringen beoordeeld. TAF is de enige 

aanbieder die zowel op prijs als flexibiliteit de maximale score van 5 sterren behaalt. 

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, MoneyView Advisa 

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

het gratis MoneyView Special Item worden de belangrijkste markt- en productontwikkelingen op een rij gezet en wordt de 

MoneyView ProductRating toegekend. Het MoneyView Special Item is gratis te verkrijgen voor iedereen die zich aanmeldt op 

www.specialitem.nl. 
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Voor meer informatie (niet voor publicatie): 

MoneyView      Tel. 020 - 626 85 85 

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