PRODUCTKENMERKEN DIE WORDEN MEEGEWOGEN IN DE MONEYVIEW PRODUCTRATING 'VOORWAARDEN' OVERLIJDENSRISICOVERZEKERINGEN 2022
Cluster (weging)

Kenmerk

Vraag

Factorweging

Acceptatie
(15,0%)

Min. aanvangsleeftijd

Minimum aanvangsleeftijd verzekering?

0,5

Max. leeftijd premiebet.

Maximum aanvangsleeftijd verzekering?

1,0

Min. duur verzekering

Wat is de minimale verzekeringsduur?

1,0

Max. duur verzekering

Wat is de maximale verzekeringsduur?

1,0

Max. eindleeftijd verz.

Maximale eindleeftijd verzekering?

1,0

Min. verzekerd bedrag

Wat is het minimum verzekerd bedrag?

1,0

Max. verzekerd bedrag

Wat is het maximum verzekerd bedrag?

1,0

Gebroken looptijden

Kan deze verzekering over een gebroken looptijd (een duur anders dan in hele jaren) worden gesloten?

1,0

Hypotheek verplicht

Is de combinatie met een hypotheek verplicht?

1,5

Digitale verpande polis

Kan het aanvraagproces van een verpande polis volledig digitaal worden afgehandeld?

1,5

Gezondheidsverklaring digital

Is het mogelijk de gezondheidsverklaring digitaal in te vullen?

1,0

Directe medische acceptatie

Is directe automatische acceptatie mogelijk als uit de gezondheidsverklaring blijkt dat de verzekerde geen ziektes/aandoeningen heeft?

1,5

Max. verz. bedrag gezondheidsverklaring 40-jarige

Tot welk verzekerd kapitaal is een standaard gezondheidsverklaring afdoende voor een 40-jarige klant?

1,5

Afsluiten
(12,5%)
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Cluster (weging)

Kenmerk

Vraag

Factorweging

Dekkingen
(20,0%)

Niet-rokentarief

Kent de verzekering een niet-rokerstarief?

0,5

Premievrijstelling bij AO

Kan premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid worden meeverzekerd?

0,5

Terminale ziektes

Is een uitkering bij terminale ziekte mogelijk?

1,0

Terrorismedekking

Keert de verzekeraar uit indien de verzekerde overlijdt ten gevolge van een terroristische aanslag?

1,0

Waardevast verzekerd kapitaal (indexatieclausule)

Kan er worden gekozen voor een stijgend (indexerend) verzekerd kapitaal?

0,5

Aard voorlopige dekking voor acceptatie

Welk risico is gedekt voor medische acceptatie?

1,0

Aard voorlopige dekking na acceptatie

Welk risico is gedekt na medische acceptatie?

1,0

Max. uitkering voorlopige dekking

Wat is het maximale bedrag dat wordt uitgekeerd gedurende de voorlopige dekking?

1,0

Overstappen naar niet-roken

Kan de verzekerde gedurende de looptijd overstappen naar het niet-rokerstarief?

1,5

Verschillend kapitaal per verzekerde

Kunnen verschillende kapitalen worden verzekerd per verzekerde?

1,5

Stapelen dekkingsvormen

Is het mogelijk om verschillende dekkingsvormen te stapelen?

1,0

Verpanding mogelijk

Is verpanding van de polis mogelijk?

1,5

Ged. verpanding mogelijk

Is gedeeltelijke verpanding van de polis mogelijk?

0,5

Optierecht

Is er een optierecht van toepassing?

1,0

Verlaging verzekerd bedrag mogelijk

Is het mogelijk om het verzekerd bedrag gedurende de looptijd te verlagen?

1,5

Verhoging verzekerd bedrag mogelijk

Is het mogelijk om het verzekerd bedrag gedurende de looptijd en buiten het optierecht te verhogen?

1,5

Reserve restitutie bij afkoop

Hoe wordt omgegaan met de reservewaarde bij afkoop?

1,5

Mutatiekosten

Worden er kosten gerekend voor mutaties op de polis (ook verstrekken van duplicaten) en hoeveel bedragen deze?

1,0

En bloc-clausule

Kan de aanbieder gedurende de looptijd de inleg of voorwaarden aanpassen? (En-bloc clausule)

1,5

Winstdeling

Is er sprake van winstdeling?

0,5

Emigratie buitenland

Wat gebeurt er met de verzekering indien de verzekerde of verzekeringnemer emigreert?

1,5

Verblijf buitenland

Wat gebeurt er met de verzekering indien de verzekerde en/of verzekeringnemer langer dan 60 dagen in het buitenland verblijft?

1,5

Mogelijkheden
(35,0%)
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Cluster (weging)

Kenmerk

Vraag

Factorweging

Premie
(17,5%)

Periode niet-roken

Wat is de minimale periode waarin verzekerde niet mag hebben gerookt om in aanmerking te komen voor het niet-rokerstarief?

1,0

Maandbetaling

Is premiebetaling per maand mogelijk?

0,5

Min. maandpremie

Minimumpremie bij maandbetaling?

0,5

Jaarbetaling

Is premiebetaling per jaar mogelijk?

0,5

Premieaanpassing bij nieuw tarief

Wordt de premie voor bestaande klanten automatisch verlaagd indien het tarief wordt verlaagd?

1,5

Gezondheidswaarborgen bij oversluiten

Kan een lopende polis zonder gezondheidswaarborgen worden overgesloten (vanwege een tariefverlaging)?

1,0
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