Persbericht

Grote verschillen in annuleringsdekkingen bij
reisverzekeringen
Zowel dekkingen als premies lopen flink uiteen
MoneyView’s Special Item neemt deze maand reisverzekeringen onder de loep. In het onderzoek is deze keer
met name gekeken naar de verschillen tussen
tussen annuleringsdekkingen. De premies voor deze belangrijke
aanvulling op een reisverzekering lopen flink uiteen. MoneyView komt verschillen tegen van meer dan 200%
overlijden
voor vergelijkbare dekkingen. Maar ook in gedekte voorvallen zitten grote verschillen. Het ov
erlijden van een
dierbare vriend of vriendin is maar bij 25% van de producten verzekerd. Het verlies van een tijdelijke baan is
voor slechts 39% van de onderzochte producten reden voor een (al dan niet beperkte) uitkering. Goed
meerdere
vergelijken loont dus in me
erdere opzichten.

Uiteraard is ook de MoneyView ProductRating vastgesteld. De vijf sterren voor prijs bij doorlopende
reisverzekeringen zijn voor SNS Bank (Doorlopende reisverzekering Europa Plus/Wereld), Univé (Doorlopende
Reisverzekering) en Zelf (Doorlopende reisverzekering Europa Plus/Wereld). Alle drie krijgen deze waardering
voor het vijfde jaar op rij.
De vijf sterren voor voorwaarden van de doorlopende reisverzekeringen zijn voor ABN AMRO (Doorlopende
reisverzekering), ANWB/Unigarant (Doorlopende Reis Compleet/Uitgebreid) en Europeesche Verzekeringen
(Doorlopende reisverzekering Optimaal), de laatste eveneens voor het vijfde jaar op rij. Het product van ABN
AMRO is vanaf 1 mei online te verkrijgen.

De vijf sterren voor prijs bij kortlopende reisverzekeringen gaan naar Univé (Kortlopende Reisverzekering) en
Zelf (Kortlopende Reisverzekering).
De vijf sterren voor voorwaarden van kortlopende reisverzekeringen zijn voor ANWB/Unigarant (Kortlopende
Reis Compleet/Uitgebreid) en Europeesche Verzekeringen (Kortlopende reisverzekering Optimaal). De nieuwe
reisverzekeringen van Univé zijn verkrijgbaar vanaf 22 april.

Het Special Item is gratis te downloaden van 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, Advisa Online en AeQuote Online biedt MoneyView productvergelijkings- en benchmarkoplossingen voor
banken, verzekeraars en adviseurs.
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