Zeker in zorg

a

b

maximumscore 2
Een voorbeeld van een juist antwoord is:
•

index voor €1.000 =

106,5
 1.000 = 92,6
1.150

1

•

de premie van Unizorg blijft met 92,1 als enige onder deze index

1

maximumscore 2
Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
‒ Een antwoord waaruit blijkt dat Unizorg als enige een vergelijkbaar
product − de basispolis − aanbiedt voor een premie (net) onder de
1.000 euro, hetgeen bedoeld kan zijn om klanten weg te halen bij de
concurrenten / de suggestie kan wekken van een groot prijsverschil
ten opzichte van de concurrenten (psychologische prijszetting).
‒

Een antwoord waaruit blijkt dat Unizorg een vergelijkbaar product −
de basispolis − aanbiedt voor een duidelijk lagere premie dan de
meeste concurrenten, hetgeen gezien kan worden als een vorm van
prijsconcurrentie / mogelijk begin van een prijzenoorlog.

c

maximumscore 3
Een voorbeeld van een juist antwoord is:
• GoedKuur krijgt veel klanten uit de groep goede risico’s en duurdere
concurrenten krijgen veel klanten uit de groep slechte risico’s.
Omdat deze concurrenten relatief veel moeten uitkeren verhogen zij
de premies
• Er ontstaat een selectie van risico’s: steeds meer goede risico’s
stappen over naar GoedKuur en de duurdere concurrenten ‘blijven
zitten’ met de slechte risico’s
• Dit kan zo ver gaan dat sommige verzekeraars de hoge uitgaven
niet meer (voldoende) kunnen opvangen met de premie-inkomsten
en in betalingsproblemen geraken
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d

maximumscore 2
Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
‒ Een antwoord waaruit blijkt dat verzekeraars een extra bijdrage van
verzekerden in een fonds storten, waaruit vervolgens de
verzekeraars met relatief veel ‘slechte risico’s’ en dus relatief hoge
zorguitgaven een compensatie ontvangen.
‒ Een antwoord waaruit blijkt dat verzekeraars naar rato van de
verhouding goede / slechte risico’s in hun klantenbestand een
bijdrage storten in een fonds, waaruit vervolgens de verzekeraars
met relatief veel ‘slechte risico’s’ en dus relatief hoge zorguitgaven
een compensatie ontvangen.

e

maximumscore 3
Uit het antwoord moet blijken dat uit de bronnen is af te leiden dat
• de vraag naar basiszorg bij jonge mensen in het algemeen relatief
sterk reageert op prijsveranderingen, dus relatief sterk toeneemt bij
premiedalingen / lage premies, en
• dat voor vrouwen doorgaans de gemiddelde zorguitgaven ongeveer
gelijk aan of lager zijn dan voor mannen, behalve in de
leeftijdsklassen waarin ze kinderen krijgen, zodat
• jonge vrouwen zonder kinderwens een aantrekkelijke klantgroep
vormen voor een verzekeraar met relatief lage premie voor een
basispakket met beperkende regelingen (bijvoorbeeld geen
kinderziekenhuis vergoeden)
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