Persbericht

Univé: 5-sterren ProductRating voor prijs én kwaliteit
reisverzekering
Keuze tussen aflopende en doorlopende reisverzekering hangt af van gezinssamenstelling en
aantal vakanties per jaar.
In het twintigste MoneyView Special Item onderzocht MoneyView de verschillen
verschillen tussen de aflopende en
doorlopende reisverzekering. Uit het onderzoek blijkt dat de voordeligste keuze afhankelijk is van de
gezinssamenstelling en het aantal vakanties per jaar. Vaak wordt aangenomen dat een doorlopende
snel
el voordeliger is dan een kortlopende reisverzekering die enkel voor de duur van
reisverzekering al heel sn
één vakantie gesloten wordt.
In de praktijk ligt het omslagpunt waarschijnlijk verder weg dan de meeste mensen zich realiseren. Uit het
onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat voor een alleenstaande een doorlopende reisverzekering voordeliger
wordt ten opzicht van een aflopende reisverzekering bij ten minste twee vakanties per jaar, waarvan één
wintersportvakantie. De reden hiervoor is dat bij de kortlopende reisverzekering de dekking precies
afgestemd wordt op de betreffende vakantie; bij een doorlopende reisverzekering met wintersportdekking
wordt er in principe het hele jaar betaald voor die dekking, terwijl dit bij de aflopende variant alleen door
die specifieke vakantie gebeurt. Voor gezinnen met en zonder kinderen wordt het omslagpunt eerder
bereikt, maar ook dan geldt dat het voor consumenten aan te raden is om een vergelijking te maken
tussen de kortlopende en doorlopende variant gerelateerd aan het eigen reisgedrag; het kan toch zomaar
weer tientjes op jaarbasis schelen.
Een ander opmerkelijke bevinding in het Special Item Reisverzekeringen is dat Univé er voor het tweede
opeenvolgende jaar in is geslaagd om een reisverzekering te bieden die voor de MoneyView
ProductRating zowel op de kwaliteit van de dekkingen als op de prijsstelling in aanmerking komt voor de
maximale score van 5 sterren.

MoneyView Productrating
Het Special Item reisverzekeringen start met de MoneyView ProductRating, het ‘sterrensysteem’ waarbij
MoneyView financiële producten beoordeelt op prijs en kwaliteit van de voorwaarden en dekkingen.

5-sterren producten ‘Prijs’
•
•
•
•
•

DAK – Doorlopende Reisverzekering Compleet
SNS Bank/Zelf.nl – Doorlopende Reisverzekering Europa
SNS Bank/Zelf.nl – Doorlopende Reisverzekering Europa Plus/Wereld
Univé – Doorlopende Reisverzekering Budgetpakket
Verzekeruzelf.nl – Particuliere Doorlopende Reis

5-sterren producten ‘Kwaliteit’
•
•
•
•

Avéro Achmea – Vrij op Reisverzekering
De Europeesche – Doorlopende Reisverzekering Topdekking
Univé – Doorlopende Reisverzekering Budgetpakket
Univé – Doorlopende Reisverzekering Comfortpakket

Voor de ProductRating Prijs rekende MoneyView 72 klantprofielen door die daarmee een doorsnee opleveren
van de Nederlandse markt. Voor de ‘ProductRating Kwaliteit’ vergeleek MoneyView de producten op meer
dan 140 voorwaarden en dekkingen.
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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. 0592-370163

De heer M. Behrens

E-mail: m.behrens@moneyview.nl

Bijlage: Special Item 20: Reisverzekeringen

Amsterdam, 19 maart 2012

