Persbericht

Premies overlijdensrisicoverzekeringen blijven dalen
TAF scoort als enige op Prijs en Flexibiliteit van overlijdensrisicoverzekering
Uit het twaalfde MoneyView Special Item, waarin de overlijdensrisicoverzekeringen centraal staan, blijkt
dat de premies van
van deze verzekeringen blijven dalen. In vergelijking tot vorig jaar is de gemiddelde premie
weer met 5% omlaag gegaan. De premieverschillen tussen de duurdere en goedkopere aanbieders
worden ondertussen alleen maar groter, waarbij geldt dat er dit jaar weer andere producten tot de
goedkoopste behoren dan vorig jaar. Ondertussen neemt het aantal aanbieders op de markt wel lichtelijk
af.
Overlijdensrisicoverzekeringen lijken de enige soort levensverzekering waar nog steeds groei in nieuwe
contracten mogelijk is. Het aantal nieuwe verzekeringen nam in 2010 met meer dan 20% toe ten opzichte
van 2009. De prijsoorlog die enige jaren geleden losbarstte lijkt hier aan bij te dragen:

Onderzoeker Rick Hoogeboom:
Hoogeboom “In de afgelopen negen jaar is de gemiddelde premie voor een

overlijdensrisicoverzekering gedaald met maar liefst 45%. Vooral de verschillen tussen de hoogste en de
laagste premie lopen steeds verder op. De reden voor het toenemende verschil tussen de hoogste en de
laagste premie is dat de duurdere aanbieders niet of nauwelijks tariefwijzigingen (verlagingen) doorvoeren.
Waar in 2002 de hoogste premie ongeveer 1,6 keer zo hoog was als de laagste premie, is de hoogste
premie in 2011 gemiddeld bijna 2,7 keer zo hoog als de laagste. In 2010 was dit nog 2,5 keer. Des te
meer reden voor consumenten om regelmatig te checken of de huidige verzekering nog wel de
voordeligste is.”

MoneyView ProductRating
Zoals in elk Special Item deed MoneyView weer een vergelijkend onderzoek naar de op de markt aanwezige
producten. De producten werden zowel op basis van de prijsstelling als op de flexibiliteit en de mogelijkheden
tegen het licht gehouden om zo te komen tot de MoneyView ProductRating
5-sterren producten ‘Prijs’ met provisie
•
Delta Lloyd Losse Overlijdensrisicoverzekering
•
Leidsche verzekeringen Overlijdensrisicoverzekering XL
•
TAF Personal Overlijdensrisicoverzekering Quantum
5-sterren producten ‘Prijs’ zonder provisie
•
ASR Verzekeringen Vermogen bij Overlijden
•
Delta Lloyd Losse Overlijdensrisicoverzekering
•
TAF Personal Overlijdensrisicoverzekering Quantum
5-sterren producten ‘Flexibiliteit’
•
Dazure GoedIdee / GoudIdee Nabestaandenverzekering
•
Friesland Bank Overlijdensrisicoverzekering
•
Generali Overlijdensrisicoverzekering
•
NHP Overlijdensrisicoverzekering Quantum
•
Onderlinge ‘s-Gravenhage Overlijdensrisicoverzekering
•
TAF Personal Overlijdensrisicoverzekering Quantum

Voor de ProductRating ‘Prijs’ is zowel gekeken naar producten met, als producten zonder provisie. Voor het
vaststellen van de ProductRating ‘Prijs’ zijn in totaal 2880 fictieve klantprofielen doorgerekend, voor de
ProductRating ‘Flexibiliteit’ zijn bijna 30 productvoorwaarden tegen elkaar afgezet. In totaal zijn 49 producten
beoordeeld. TAF is de enige aanbieder die zowel op prijs als flexibiliteit de maximale score van 5 sterren
behaalt.
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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.
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