Persbericht

Overlijdensrisicoverzekeringen weer goedkoper
Gemiddelde premie daalt met ruim 4%
In 2019 is de gemiddelde premie van een overlijdensrisicoverzekering gedaald met 4,4%. Het jaar ervoor was er juist sprake
van een stijging van gemiddeld 4,1%. De trend van dalende premies lijkt dus alsnog door te zetten. Berekeningen van
onderzoeksbureau MoneyView laten zien dat sinds 2002 de gemiddelde overlijdensrisicoverzekering met een gelijkblijvende
dekking ruim 58% goedkoper is geworden.
De concurrentie tussen verzekeraars wordt versterkt door een daling van het aantal nieuw afgesloten verzekeringen. Sinds 1
januari is de verplichting van Nationale Hypotheekgarantie voor het aanhouden van een overlijdensrisicoverzekering ook voor
lopende hypotheken komen te vervallen. Voor nieuw af te sluiten hypotheken was die verplichting twee jaar geleden al
geschrapt. MoneyView onderzocht in hoeverre geldverstrekkers toch een overlijdensdekking eisen. Dat blijkt bij nog maar 9 van
de 45 annuïteitenhypotheken die met NHG gesloten kunnen worden het geval te zijn. Ook lijkt het merendeel van de
geldverstrekkers mee te werken aan een tussentijdse opzegging van de verzekering. Daarmee is niet gezegd dat een
overlijdensdekking in alle gevallen overbodig is. Dat hangt af van de persoonlijke situatie van de geldleners.

MoneyView ProductRating Overlijdensrisicoverzekeringen
ProductRating Voorwaarden
De ProductRating voorwaarden komt dit jaar toe aan drie producten van Hera Life :
Hera Life:

Superscherp (met afkoopwaarde),

Hera Life:

Superscherp Hypotheek (met afkoopwaarde)

Hera Life:

Scherp en Slim (met afkoopwaarde).

ProductRating Prijs
Meer differentiatie is te zien bij de vijf sterren voor prijsstelling, uitgesplitst in gelijkblijvende en annuïtair dalende dekkingen.
Voor de prijsstelling van overlijdensrisicoverzekeringen met gelijkblijvende dekking gaan vijf sterren naar
Scildon

Hypotheek ORV

TAF

Personal ORV Quantum en iptiQ, (zonder afkoopwaarde)

TAF:

Special ORV Quantum en iptiQ, (zonder afkoopwaarde).

Vijf sterren voor prijsstelling van annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekeringen gaan naar:
Hera Life:

FairVie

Hera Life

Superscherp Hypotheek/Scherp & Slim (zonder afkoopwaarde)

Scildon:

Hypotheek ORV

Meer over product- en marktontwikkelingen is te lezen in het Special Item Overlijdensrisicoverzekeringen, dat gratis te
downloaden is van de website specialitem.nl.
(REDACTIE: deeplink https://download.moneyview.nl/specialitem/2020/1.%20ORV/SI-114_ORV_01-2020_A.pdf)

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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