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Verschillen premie autoverzekeringen gemiddeld 120% 

United Insurance scoort als enige 5 sterren op prijs en kwaliteit 

Het recent verschenen Special Item Autoverzekeringen van MoneyView maakt duidelijk dat de verschillen in Het recent verschenen Special Item Autoverzekeringen van MoneyView maakt duidelijk dat de verschillen in Het recent verschenen Special Item Autoverzekeringen van MoneyView maakt duidelijk dat de verschillen in Het recent verschenen Special Item Autoverzekeringen van MoneyView maakt duidelijk dat de verschillen in 

premie tussen autoverzekeringen kpremie tussen autoverzekeringen kpremie tussen autoverzekeringen kpremie tussen autoverzekeringen kunnen oplopen tot 120%. Voor dit Special Item rekende MoneyView op unnen oplopen tot 120%. Voor dit Special Item rekende MoneyView op unnen oplopen tot 120%. Voor dit Special Item rekende MoneyView op unnen oplopen tot 120%. Voor dit Special Item rekende MoneyView op 

basis van 112.500 klantprofielen de premie uit van ruim 50 volledig casco verzekeringen. Met de aldus basis van 112.500 klantprofielen de premie uit van ruim 50 volledig casco verzekeringen. Met de aldus basis van 112.500 klantprofielen de premie uit van ruim 50 volledig casco verzekeringen. Met de aldus basis van 112.500 klantprofielen de premie uit van ruim 50 volledig casco verzekeringen. Met de aldus 

berekende (ruim) 5 miljoen premies als basis is een aantal analyses uitgevoerd met opvaberekende (ruim) 5 miljoen premies als basis is een aantal analyses uitgevoerd met opvaberekende (ruim) 5 miljoen premies als basis is een aantal analyses uitgevoerd met opvaberekende (ruim) 5 miljoen premies als basis is een aantal analyses uitgevoerd met opvallende resultaten.llende resultaten.llende resultaten.llende resultaten.    

Zo blijkt dat het gemiddelde verschil per klantsituatie tussen de duurste en goedkoopste verzekering 120% 

bedraagt. Anders gezegd: de ene verzekering is in een willekeurige situatie gemiddeld ruim 2 maal zo duur als 

de andere. Dit betekent meteen ook dat de verschillende in specifieke situaties nog veel verder kunnen 

oplopen. Over de 112.500 doorgerekende klantprofielen bedraagt de gemiddelde premie voor een vol casco 

verzekering EUR 458,- per jaar. De 5 goedkoopste producten in de markt kennen een premie die gemiddeld 

EUR 144,- lager ligt dan dit gemiddelde. Zo blijkt eens te meer dat het voor de consument zeer de moeite 

loont om zich (regelmatig) te oriënteren op de markt. 

Zoals gebruikelijk beoordeelde MoneyView de producten in de markt niet alleen op prijs maar ook op de 

kwaliteit van de dekkingen. Zoals vaak het geval zijn de producten met de hoogste beoordeling op kwaliteit 

niet terug te vinden in de hogere regionen van de prijsbeoordeling, op één uitzondering na. De 

Autoverzekering van United Insurance heeft een 5-sterren ProductRating op zowel Prijs als Kwaliteit. 

MoneyView ProductRating 

In het Special Item Autoverzekeringen heeft de op de markt aanwezige producten beoordeeld op voorwaarden 

en prijs op basis van het bekende ‘sterrensysteem’. In de ProductRating ‘Kwaliteit’ komt de beoordeling tot 

uitdrukking van 95 productkenmerken op het gebied van dekkingen en voorwaarden. In de ProductRating 

‘Prijs’ komt tot uitdrukking welke producten de laagste prijsstelling hebben, gebaseerd op de profielenset van 

112.500 ‘verzekerden’ die voor alle producten zijn doorgerekend. 

 

 

    

5555----sterren producten ‘Prijs’sterren producten ‘Prijs’sterren producten ‘Prijs’sterren producten ‘Prijs’    
• PolisVoorMij – Autoverzekering 

• United Insurance – Autoverzekering 

• Univé – ZorgeloosRijden Budget 

• Verzekeruzelf.nl – Autosure 

• Witgeld.nl - Autoverzekering 

 

 

 

5555----sterren producten ‘Kwaliteit’sterren producten ‘Kwaliteit’sterren producten ‘Kwaliteit’sterren producten ‘Kwaliteit’ 
• ANWB/Unigarant - Autoverzekering 

• Avéro Achmea - Goed op Weg Autoverzekering 

• Centraal Beheer Achmea – Autoverzekering 

• Onna-Onna - Autoverzekering 

• United Insurance - Autoverzekering 

• Univé – ZorgeloosRijden Optimaal 

    

 

In totaal werden 56 volledig cascoproducten door MoneyView onderzocht, waarvan er 51 zijn doorgerekend in 

het kader van de ProductRating ‘Prijs’ 

 

 

 



Persbericht  

Amsterdam, 14 mei 2012  

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 – 370 163 

De heer J. Alders     E-mail: j.alders@moneyview.nl 
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