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MoneyView breidt DIL-vergelijking uit met Reaal Zuivere 

Lijfrente 

Tarief lijfrenteverzekering Reaal lijkt serieuze concurrent voor bankspaarlijfrentes 

MoneyView heeft sinds kort ook de Zuivere Lijfrente van Reaal Verzekeringen opgenomen in haar 

vergelijkingsmodules ‘AeQuote Direct Ingaande Lijfrentes’ en ‘Selector Direct Ingaande Lijfrentes’. 

Reaal heeft de direct ingaande lijfrente een tijd lang niet actief aangeboden, maar daar is onlangs 

verandering in gekomen. Sinds jaar en dag moeten de verzekeringslijfrentes het –zeker bij relatief jongere 

verzekerden- op tarief afleggen ten opzichte van de bankspaarlijfrentes. In het geval van Reaal geldt 

echter dat de Zuivere Lijfrente, een lijfrenteverzekering, ook bij jongere verzekerden in een aantal gevallen 

de bankspaaraanbieders achter zich laat, zoals is te zien in de vergelijkingsmodules van MoneyView. 

MoneyView biedt met haar DIL-vergelijkingsmodules het meest complete overzicht van op de markt 

verkrijgbare lijfrentes: Adviseurs kunnen voor een klant een vergelijking maken voor in totaal 22 producten 

van 17 aanbieders.  

MoneyView AeQuote en MoneyView Selector 

MoneyView AeQuote DIL is de prijsvergelijker van MoneyView waarmee Direct Ingaande Lijfrentes op 

basis van tarief kunnen worden vergeleken. Bij de Selector DIL worden naast de tarieven ook de 

voorwaarden van producten vergeleken en wordt er per klant een compleet productselectierapport 

gegenereerd, waarin onderbouwd is waarom de keuze voor een bepaald product is gemaakt. 

MoneyView AeQuote DIL is tegen een vergoeding van 250 euro per jaar (ex. BTW) te bestellen bij 

MoneyView. MoneyView Selector DIL kost slechts 50 euro per jaar meer. Gebruikers van Figlo komen in 

aanmerking voor een forse korting.  

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, AeQuote en Selector biedt MoneyView productvergelijkings- en benchmarkoplossingen voor 

banken, verzekeraars en adviseurs.  
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