Persbericht

Prijsstijging zorgverzekeringen zet door
Basisverzekering is 50% duurder dan 10 jaar geleden
Waar in 2013 en 2014 de premies van zorgverzekeringen nog daalden, stijgen deze in 2015 en 2016 weer.
Voor 2015 gold een stijging van 5% ten opzichte van het jaar daarvoor en voor 2016 zijn de premies met
gemiddeld 4% gestegen.
De kosten voor een basisverzekering zijn sinds de invoering ervan in 2006 met 50% hoger geworden. Dit geldt
voor mensen die hun eigen risico moeten inzetten, maar ook voor diegenen die die kosten niet hoeven te
maken. Dit blijkt uit MoneyView’s Special Item over zorgverzekeringen.
Zoals elk jaar heeft MoneyView haar ProductRating vastgesteld van zorgverzekeringen. De vijf sterren voor de
prijsstelling van naturapolissen gaan naar:
•

Zekur (Gewoon Zekur, € 86),

•

Univé (Zorg Select Polis, € 89,95)

•

Menzis (Basis Voordelig, € 90,75)

De vijf sterren voor prijs bij restitutiepolissen zijn voor
•

Ditzo (Zorgverzekering, € 93,85)

•

FBTO (Basisverzekering Restitutiepolis, € 99,95).

De vijf sterren voor voorwaarden bij aanvullende verzekeringen zijn voor
•

De Amersfoortse (AV Optimaal),

•

Delta Lloyd (AV Top)

•

Delta Lloyd (AV Comfort)

Ook heeft MoneyView de ProductRating vastgesteld voor voorwaarden van tandheelkundige verzekeringen.
Vijf sterren zijn er voor:
•

De Amersfoortse (TV Optimaal)

•

ONVZ (zowel Tandfit C als Tandfit D).

Deze producten kenmerken zich door minimaal € 1.000,- te vergoeden voor alle tandheelkundige hulp (voor
verzekerden ouder dan 18 jaar) tezamen, met uitzondering van orthodontie. De ONVZ-producten kennen een
maximum vergoeding van € 1.500,-: Tandfit C geeft 100% vergoeding voor controle en preventie en 75% voor
de overige tandheelkundige zorg inclusief techniekkosten, terwijl Tandfit D, die alleen gekozen kan worden in
combinatie met AV Topfit, alle rekeningen volledig vergoed. De Amersfoortse hanteert een maximum
vergoeding van € 1.500,- per kalenderjaar. Ook bij deze verzekering wordt een aantal behandelingen voor 75%
vergoed. Voor alle producten geldt dat sprake is van een medische selectie.
Meer over de ontwikkelingen rondom zorgverzekeringen is te vinden in het Special Item Zorgverzekeringen,
die gratis is 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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