
Persbericht  

Amsterdam, 16 mei 2011 

Univé scoort op prijs en kwaliteit rechtsbijstandverzekering 

Zowel bij basis- als complete dekking scoort Univé 5 sterren op ProductRating ‘Prijs’  

Uit het tiende MoneyView Special Item, waarin de Rechtsbijstandverzekeringen centraal staan, blijkt dat Uit het tiende MoneyView Special Item, waarin de Rechtsbijstandverzekeringen centraal staan, blijkt dat Uit het tiende MoneyView Special Item, waarin de Rechtsbijstandverzekeringen centraal staan, blijkt dat Uit het tiende MoneyView Special Item, waarin de Rechtsbijstandverzekeringen centraal staan, blijkt dat 

UnivUnivUnivUnivé met verschillende producten zowel scoort op de premiestelling als op de kwaliteit van de é met verschillende producten zowel scoort op de premiestelling als op de kwaliteit van de é met verschillende producten zowel scoort op de premiestelling als op de kwaliteit van de é met verschillende producten zowel scoort op de premiestelling als op de kwaliteit van de 

dekkingen. MoneyView vergeleek voor haar Special Item 38 rechtsbijstandverzekeringen.dekkingen. MoneyView vergeleek voor haar Special Item 38 rechtsbijstandverzekeringen.dekkingen. MoneyView vergeleek voor haar Special Item 38 rechtsbijstandverzekeringen.dekkingen. MoneyView vergeleek voor haar Special Item 38 rechtsbijstandverzekeringen.    

De markt voor rechtsbijstandverzekeringen kent een premievolume van in totaal ongeveer 700 miljoen 

euro per jaar. Hierbij zijn ook de zakelijke verzekeringen inbegrepen, maar aangezien 48% (bron: GFK/TOF) 

van de huishoudens over een rechtsbijstandverzekering beschikt en er per polis een gemiddelde premie 

van 173 euro geïncasseerd wordt, is ‘over de duim’ te becijferen dat consumenten per jaar ongeveer een 

half miljard euro spenderen aan deze verzekeringen. Het grootste deel van deze premies (26%) vloeit naar 

marktleider DAS (Bron: Assurantie Magazine 2008). Meer dan de helft van de Nederlanders heeft dus 

géén rechtsbijstandverzekering, hoewel er in de marktpenetratie van deze producten tussen 2006 en 

2008 wel een duidelijke groei waar te nemen was: van bijna 43% naar de genoemde 48% (GFK/TOF). 

 

Onderzoeker Vanja BaasOnderzoeker Vanja BaasOnderzoeker Vanja BaasOnderzoeker Vanja Baas----BentumBentumBentumBentum: “Dat niet alle Nederlanders beschikken over een 

rechtsbijstandverzekering kan te maken hebben met het feit dat rechtsbijstand ook via andere wegen te 

verkrijgen is. Zo bieden vakbonden vormen van rechtsbijstand, met name bij arbeidsconflicten, maar ook 

de Vereniging Eigen Huis biedt juridische bijstand en veel autoverzekeringen kennen een dekking voor 

verkeersrechtsbijstand. Daarmee bestaat er een kans op ‘dubbele dekking’ als je er óók een 

rechtsbijstandverzekering bijneemt. Toch is het aan te raden om hier eens goed naar te kijken, omdat de 

genoemde alternatieven alleen dekking bieden bij specifieke geschillen. Dat betekent dus dat als een 

consument onverhoopt verwikkeld raakt in een andersoortig geschil, hij helemaal zelf op moet draaien 

voor de juridische kosten. En die kunnen gezien de tarieven van juristen flink oplopen.”  

MoneyView ProductRating 

Zoals in elk Special Item deed MoneyView weer een vergelijkend onderzoek naar de op de markt aanwezige 

verzekeringen. De producten werden zowel op basis van de prijsstelling als op de kwaliteit van de dekkingen 

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

 

5555----sterren producten ‘Prijs’ Rechtsbijstandverzekering ‘Basisdekking’sterren producten ‘Prijs’ Rechtsbijstandverzekering ‘Basisdekking’sterren producten ‘Prijs’ Rechtsbijstandverzekering ‘Basisdekking’sterren producten ‘Prijs’ Rechtsbijstandverzekering ‘Basisdekking’    

• SNS Bank 

• Univé Budgetpakket 

• Verzekeruzelf.nl 

• Zelf.nl 

 

 

 

5555----sterren produsterren produsterren produsterren producten ‘Prijs’ Rechtsbijstandverzekering ‘Complete dekking’cten ‘Prijs’ Rechtsbijstandverzekering ‘Complete dekking’cten ‘Prijs’ Rechtsbijstandverzekering ‘Complete dekking’cten ‘Prijs’ Rechtsbijstandverzekering ‘Complete dekking’    

• Univé Optimaalpakket 

• Verzekeruzelf.nl 

 

 

 

 

 

5555----sterren producten ‘Kwaliteit’ Rechtsbijstandverzekeringensterren producten ‘Kwaliteit’ Rechtsbijstandverzekeringensterren producten ‘Kwaliteit’ Rechtsbijstandverzekeringensterren producten ‘Kwaliteit’ Rechtsbijstandverzekeringen 

• Avéro Achmea 

• Centraal Beheer Achmea 

• FBTO 

• Nationale-Nederlanden 

• Univé Optimaalpakket 
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Voor de ProductRating ‘Prijs’ zijn 24 klantprofielen doorgerekend voor verschillende dekkingscombinaties, 

gezinssamenstellingen en verzekerde bedragen. Voor de ProductRating ‘Kwaliteit’ is gekeken naar 55 criteria, 

uiteenlopend van de inhoud van dekkingen tot aan contractsvoorwaarden. 

    

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 85 85 

Mevrouw V. Baas-Bentum     E-mail: v.bentum@moneyview.nl 
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