RESULTATEN CONSUMENTENONDERZOEK
OMGAAN MET OVERLIJDENSRISICO
BEZIT ORV MEERPERSOONSHUISHOUDENS
HUURWONING

FINANCIËLE SCHADE GEZINNEN ZONDER ORV
Raming maatschappelijke schade

KOOPWONING

NEE

69%
JA

60%

40%

31%

25.000 GEZINNEN in

48%

NEE

Grote groepen consumenten hebben NIET

Jaarlijks
de problemen

GEWOGEN GEMIDDELDE:

JA

ONWETENDHEID BIJ CONSUMENT

MET HUUR- EN
KOOPWONINGEN HEEFT
GEEN ORV. 52% WEL

Financiële schade tenminste

385 MILJOEN EURO*

Met name gezinnen met een huurwoning zonder ORV lopen risico’s
om in financiële problemen te komen.
* Schatting op basis van woonlasten over drie jaar. Kosten overig levensonderhoud buiten beschouwing.

HUURWONING

39%

39%
27%

19%

13%
financiële niet aan premie
buffers
gedacht te hoog

GEWOGEN GEMIDDELDE:

27%

22%

financiële niet aan premie
buffers
gedacht te hoog

HEEFT ER
NIET OVER NAGEDACHT
29% heeft financiële buffers
24% vindt de premie te hoog

7% weet niet of er een ORV is afgesloten
27% van de consumenten zonder ORV heeft er nooit over nagedacht of
een ORV nodig is

64%

gezinnen met hypotheek heeft ORV

69%

gezinnen heeft dekking < 100% hypotheekbedrag

49%

heeft ORV ‘verplicht’ afgesloten

80%

van de hypotheekadviseurs brengt ORV actief ter

		

sprake gebracht

		

Aandacht hiervoor is laatste jaren gestegen.

28%

van gezinnen met hypotheek en een ORV denkt in

		

financiële problemen te komen bij overlijden

komt bij overlijden
37% denkt hier pas over na bij ernstige ziekte
21% heeft geen idee wat de hoogte is van de gemiddelde premie

BELANGRIJKE ROL (HYPOTHEEK) ADVISEUR

GEZINNEN MET HYPOTHEEK EN ORV

KOOPWONING

in de financiële gevolgen van overlijden.

30% heeft geen idee of er niet over nagedacht of men in de financiële problemen

slechts weinig huishoudens met
een huurwoning hebben een orv

BELANGRIJKSTE REDENEN GEEN ORV (TOP 3)

INZICHT

OF NAUWELIJKS

Aanspreekpunten voor consumenten op financieel gebied.

38%
28%

12.500

Ruim
gezinnen met hypotheek
en ORV komen jaarlijks in
financiële problemen door
overlijden kostwinner

27%
8%

adviseur bank
ik regel alles zelf

bekende of familielid

LEEFTIJD:
40
VERZEKERD KAPITAAL: 150.000 EURO
DUUR:
20 (GELIJKBLIJVEND)

Scildon:

€ 13 per maand

55% noemt een

VEEL TE HOGE premie!

CONCLUSIES/AANBEVELINGEN

BELANGRIJKSTE ZORGEN BIJ OVERLIJDEN PARTNER
56%

21%

WEET NIET
12%
> E 100
17%
E 50 E 100 >

32%
24%
< E 20

24%
16%

26%
E 20 - E 50

Bronnen: ‘Omgaan met overlijdensrisico’. Bierhaalder en De Jong, juni 2020
‘Maatschappelijke schade overlijdensrisico’. Bierhaalder en De Jong, juni 2020

12%
10%

anders

kan ik in huis blijven wonen

voldoende geld
levensonderhoud

kunnen kinderen studeren

in schulden terecht komen

vakantie

Hoger
opgeleiden met

een koopwoning maken vaker
gebruik van een adviseur.

Er is met name bij huurders zonder ORV niet nagedacht om zich te verzekeren.

PERCEPTIE PREMIEHOOGTE PER MAAND

zelfstandige (hypotheek)
adviseur

• Maak overlijdensrisico bespreekbaar:
huurders zonder ORV belangrijke risicogroep

• Een ORV vraagt om doorlopend advies:
ook gezinnen met koopwoning en met een ORV kunnen financieel risico lopen
• Veel onwetendheid over financiële consequenties overlijden
• Onbekendheid premiehoogte (wordt veel te hoog ingeschat)

levensonderhoud
en woonlasten (huur of
Kosten

hypotheek) zijn belangrijkste zorgpunten

• Wees pro-actief in adviesgesprekken
• Veel behoefte aan onafhankelijk financieel advies

