
1 - Een aanzienlijke toename van zorgen als gevolg van de crisis

2021 2019

Financieel verlies / inkomensverlies 76% +4

Een ernstige ziekte 76% +5

Een ongeval 74% +5

Een chronische ziekte 73% +4

Overlijden 72% +4

2021 2019

Ziekenhuisopname 76% +4

Een tijdelijke of permanente beperking 76% +5

Arbeidsongeschiktheid 74% +5

Baanverlies 73% +4

Vol. permanente arbeidsongeschiktheid    72% +4

Jongeren: vooral bezorgd om gezondheid, overlijden en
baanverlies.

2 - Grote financiële gevolgen

40% ...van de geïnterviewde mensen ondervond
moeilijkheden bij het terugbetalen van hun 
krediet versus 35% in 2019.

3 - Werkloosheid: komende jaren geen terug-naar-normaalvoorspelling

4 - Een verlangen naar betere bescherming voor 8 specifieke risico's

2021 2019

Een ernstige ziekte 76% +4

Een ongeval 76% +5

Volledige permanente handicap 74% +5

Arbeidsongeschiktheid 73% +4

2021 2019

Hospitalisatie 76% +4

Een chronische ziekte 76% +5

Een overlijden 74% +5

... Inclusief het risico op werkloosheid

2019 35% +5 pt 2021 40%*
*40% van de respondenten zou zich beter beschermd willen voelen tegen werkloosheid.

5 - Baanverlies: risico n°1 niet langer een hypotheek kunnen afbetalen

Respondenten beschouwen de volgende risico's van het niet kunnen terugbetalen van hun hypotheek als 'hoog'.

36%

Baanverlies

32%

Een ernstige ziekte

32%

Arbeidsongeschiktheid

25%

Een ongeval

6 - Beroep doen op krediet om de toekomst voor te bereiden

7 - Krediet verzekeren: een aanbod dat zin heeft

Bovenal overwogen om:

21 000
RESPONDENTEN

21
LANDEN

VERTEGENWOORDIGT 60% VAN
DE WERELDBEVOLKING
(EUROPA, LATIJNS AMERIKA EN AZiË)

BESCHERMING EN TOEKOMSTPLANNEN IN CRISISTIJD
EEN ONDERZOEK UIGEVOERD IN 2021 BINNEN ...

Duitsland
Zweden
Polen
België
Turkije

Frankrijk
Spanje
Italië

Verenigd Koningkrijk

Chili
Brazilië
Peru
Mexico
Colombia

Zuid-Korea
China

Bevolking: 18-24 jaar oud

Hogere zorgen dan de wereldbevolking
over een of meerdere gezondheidsgerelateerde kwesties,
overlijden en baanverlies.

Hogere zorgen dan de wereldbevolking
over een of meerdere gezondheidsgerelateerde kwesties
en overlijden.

VERLIES VAN INKOMEN 59% 67%

ANNULERING OF UITSTEL VAN AANKOPEN 44% 65%

Heb het ervaren Heb het nog niet meegemaakt, maar verwacht het te ervaren

13%
< 1 jaar

50%
1 tot 3 jaar

38%
> 3 jaar

2
44%

+2

Voor de financiering van
de studies, opleiding van
kinderen

1
44%

+4

Om medische
behandelingen te
ontvangen
(dagelijkse verzorging,
tandverzorging, oogheelkundige
ingrepen, enz.).

3
37%

+4
Om te kunnen studeren,
een opleiding te volgen

Uw eigendommen te beschermen
81% 19%

Uw naasten te beschermen
80% 20%

Zorgt ervoor dat u andere plannen wilt realiseren
69% 31%

Zorgt ervoor dat u een lening wenst aan te gaan
53% 47%

Subtotaal
mee eens

Subtotaal
oneens

FOCUS OP NEDERLAND

47%
maken zich zorgen over
verlies van inkomen,
overlijden, ernstige en/of
chronische ziekte

”Ondanks het robuuste 
overheidsbeleid, voelen we ook 
in Nederland de gevolgen van 
de COVID-19 pandemie. Dit is 
terug te zien in het directe 
inkomensverlies en ook in de 
wens naar betere bescherming
voor verschillende risico's.”
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