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Premie zorgverzekering stijgt gemiddeld 7,3% 

Premiestijgingen tussen 0 en 11% 
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De gemiddelde premies van de vier grootste verzekeraars (Achmea, CZ, Menzis en VGZ) zijn komend 

verzekeringsjaar nagenoeg gelijk. De polissen van Achmea en CZ kosten ongeveer € 112,- per maand, die van 

Menzis en VGZ zijn met een gemiddelde premie van € 111,- per maand maar iets goedkoper. De grote variatie 

in premiestijgingen maakt het voor veel consumenten interessant om hun huidige polis te vergelijken met 

concurrente producten. 

Ook dit jaar is weer de MoneyView ProductRating vastgesteld. De dekkingen van de basisverzekering zijn voor 

alle producten gelijk, zij het in de uitkeringsvarianten natura- en restitutiedekking. Om deze reden geeft 

MoneyView geen voorwaardenrating aan de basisverzekeringen. Voor de prijsbenchmark zijn collectiviteiten 

en een eventueel vrijwillig eigen risico buiten beschouwing gelaten. 

De vijf sterren voor de prijs van naturapolissen gaan naar ZekurZekurZekurZekur (Gewoon Zekur, € 92,00), UnivéUnivéUnivéUnivé (Zorg Select 

Polis, € 98,75) en De FrieslandDe FrieslandDe FrieslandDe Friesland (Zelf Bewust Polis, € 99,95). Voor restitutiepolissen gaan de vijf sterren voor 

prijs naar wederom ZekurZekurZekurZekur (Gewoon Zekur Vrij, € 105,53) en FBTOFBTOFBTOFBTO (Basisverzekering Restitutiepolis, € 108,50). 

De voorwaarden van aanvullende ziektekostenverzekeringen en tandartsdekkingen zijn eveneens 

onderworpen aan de MoneyView ProductRating. Prijs is hierbij buiten beschouwing gelaten. Vijf sterren voor 

de voorwaarden van aanvullende verzekeringen zijn voor Delta LDelta LDelta LDelta Lloydloydloydloyd (zowel AV Comfort als AV Top) en ONVZONVZONVZONVZ 

(AV Superfit). De vijf sterren voor voorwaarden van tandheelkunde-verzekeringen gaan naar Avéro Achmea Avéro Achmea Avéro Achmea Avéro Achmea (TV 

Royaal) en wederom ONVZONVZONVZONVZ (Tandfit C/Tandfit D). 

Meer over zorgverzekeringen, marktontwikkelingen en de MoneyView Productrating vind u in het Special Item 

Zorgverzekeringen (noot voor redactie: deeplink 

http://www.moneyview.nl/docs/specialitem/2016/Zorgverzekeringen/SI-77_Zorgverzekeringen_12-2016.pdf). 

Het Special Item is gratis te downloaden vanaf www.specialitem.nl. 

 

 

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, Selector, Advisa Online en AeQuote biedt MoneyView productvergelijkings- en benchmarkoplossingen voor 

banken, verzekeraars en adviseurs.  
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