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Laagste premies overlijdensrisicoverzekeringen dalen 38% 

in één jaar 

Gemiddeld premie 7,5% lager dan een jaar geleden 

De strijd om klanten is op de verzekeringsmarkt nog in volle gang. In één jaar tijd daalde de gemiddelde De strijd om klanten is op de verzekeringsmarkt nog in volle gang. In één jaar tijd daalde de gemiddelde De strijd om klanten is op de verzekeringsmarkt nog in volle gang. In één jaar tijd daalde de gemiddelde De strijd om klanten is op de verzekeringsmarkt nog in volle gang. In één jaar tijd daalde de gemiddelde 

premie die betaald moet worden vopremie die betaald moet worden vopremie die betaald moet worden vopremie die betaald moet worden voor een overlijdensrisicoverzekering met 7,5%. De laagste premies daalden or een overlijdensrisicoverzekering met 7,5%. De laagste premies daalden or een overlijdensrisicoverzekering met 7,5%. De laagste premies daalden or een overlijdensrisicoverzekering met 7,5%. De laagste premies daalden 

zelfs met maar liefst 38%. De hoogste premie is momenteel gemiddeld 4,2x zo hoog als de laagste premie. zelfs met maar liefst 38%. De hoogste premie is momenteel gemiddeld 4,2x zo hoog als de laagste premie. zelfs met maar liefst 38%. De hoogste premie is momenteel gemiddeld 4,2x zo hoog als de laagste premie. zelfs met maar liefst 38%. De hoogste premie is momenteel gemiddeld 4,2x zo hoog als de laagste premie. 

Eén aanbieder vertrok uit de markt (Conservatrix) en er kwamen 9 nieuwe productEén aanbieder vertrok uit de markt (Conservatrix) en er kwamen 9 nieuwe productEén aanbieder vertrok uit de markt (Conservatrix) en er kwamen 9 nieuwe productEén aanbieder vertrok uit de markt (Conservatrix) en er kwamen 9 nieuwe producten en één nieuwe en en één nieuwe en en één nieuwe en en één nieuwe 

aanbieder (iQ Life) bij. Dit blijkt uit MoneyView’s Special Item over overlijdensrisicoverzekeringen, welke gratis aanbieder (iQ Life) bij. Dit blijkt uit MoneyView’s Special Item over overlijdensrisicoverzekeringen, welke gratis aanbieder (iQ Life) bij. Dit blijkt uit MoneyView’s Special Item over overlijdensrisicoverzekeringen, welke gratis aanbieder (iQ Life) bij. Dit blijkt uit MoneyView’s Special Item over overlijdensrisicoverzekeringen, welke gratis 

te verkrijgen is op www.specialitem.nl.te verkrijgen is op www.specialitem.nl.te verkrijgen is op www.specialitem.nl.te verkrijgen is op www.specialitem.nl.    

    

Zoals elk jaar is ook de MoneyView Productrating bepaald voor deze verzekeringen. De 5 sterren voor prijs bij 

gelijkblijvende dekkingen zijn voor Erasmus Leven (Risico Plan), Generali (Overlijdensrisicoverzekering) en TAF 

(Special Overlijdensrisicoverzekering – zonder afkoopwaarde (Credit Life)). Voor de annuitair dalende 

risicoverzekeringen gaan de 5 sterren naar Generali (Overlijdensrisicoverzekering), Patronale – 

(Overlijdensrisicoverzekering) en TAF (Special Overlijdensrisicoverzekering – zonder afkoopwaarde (Credit 

Life)). Bij de bepaling van de ProductRating Prijs zijn alleen algemeen, voor iedereen toegankelijke producten 

meegenomen. Tarieven die alleen beschikbaar zijn voor ondernemers of waarvoor bepaalde inkomens- of 

vermogenseisen gelden, zijn wel meegewogen maar bij de rating buiten beschouwing gelaten. 

 

MoneyView heeft ook gekeken naar de voorwaarden van de verzekeringen en waardeert de volgende 

producten met 5 sterren voor flexibiliteit: Dazure (GoedIdee Nabestaandenverzekering) en TAF voor zowel de 

Personal Overlijdensrisicoverzekering – met afkoopwaarde (Quantum) als hun Special 

Overlijdensrisicoverzekering – met afkoopwaarde (Credit Life).  

 

De producten van TAF worden ook onder eigen label van intermediairscollectief DAK aangeboden. 

Over MoneyView  

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.  

Voor meer informatie (niet voor publicatie): 

MoneyView      Tel. 020 - 626 85 85 

Dion van der Mooren      E-mail: D.vanderMooren@moneyview.nl 

 

 

 

 

 

 

 


