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Opgave 5 Uitvaartverzekering
Uitvaartonderneming Funus biedt een verzekering aan waarbij Funus de
complete uitvaart verzorgt en betaalt. Klanten kunnen kiezen om
maandelijks een premie te betalen of om eenmalig een bedrag te betalen
(een afkoopsom). De hoogte van de premie of afkoopsom is mede
afhankelijk van de leeftijd van de klant. Funus belegt de betaalde premies
en afkoopsommen in aandelen en staatsobligaties. Funus adverteert met
een kwalitatief goede verzorging van uitvaarten.
In 2019 is Funus in financiële problemen gekomen. Oorzaken hiervan
waren de aanhoudend lage rente en de sterker dan verwacht stijgende
kosten van uitvaarten. Hierdoor heeft Funus te weinig vermogen om te
voldoen aan zijn verplichtingen. De Nederlandsche Bank (DNB) is
toezichthouder en maakt zich zorgen over de (toekomstige)
dienstverlening door Funus, want de dekkingsgraad van Funus van 85%
is lager dan de minimale eis van 130%.
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Een van de redenen om toezicht te houden op de bedrijfsvoering van
uitvaartverzekeraars is het bestaan van een principaal-agentprobleem
tussen verzekeraar en verzekerden.
Leg uit dat er een principaal-agent probleem is tussen verzekeraar en
verzekerden bij de uitvaartverzekering en leg uit hoe toezicht hierop door
DNB dit kan verminderen.
Mevrouw Sardjoe is 64 jaar en heeft besloten een uitvaartverzekering af
te sluiten bij Funus. Ze kiest voor een afkoopsom van € 6.000. De
gemiddelde levensverwachting is 84 jaar. Naar verwachting kost een
uitvaart over 20 jaar gemiddeld € 7.500. Funus moet van DNB rekenen
met een rente van 1,5% per jaar.
Bereken met welk bedrag de afkoopsom verhoogd moet worden om te
voldoen aan de vereiste dekkingsgraad.
Funus stelt dat de rente van 1,5% in eerste instantie leidt tot een lage
dekkingsgraad, maar op den duur weer voor een stijgende dekkingsgraad:
“Die rente is gebaseerd op de rente op staatsobligaties. Als gevolg van de
aanhoudend lage rente zijn de koersen van staatsobligaties die wij al in
bezit hebben, gestegen. Hierdoor kan de dekkingsgraad weer stijgen.”
Leg uit dat de koersen van staatsobligaties stijgen als gevolg van een
dalende rente.
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Uit onderzoek blijkt dat de dekkingsgraad verhoogd kan worden door een
verhoging van de premie. De bevolking vergrijst en van ouderen is bekend
dat zij meer risico-avers zijn dan jongeren. DNB stelt: “De vraaglijn van
uitvaartverzekeringen zal daarom geleidelijk verschuiven, waardoor
Funus, zelfs bij een hogere premie, een hogere omzet kan behalen en zo
de dekkingsgraad verbetert.”
Beargumenteer de stelling van DNB.
Ondanks alle opties is het Funus niet gelukt om de financiële buffers te
verhogen om zelfstandig te kunnen blijven. Concurrent LADE wil het
totale polissenbestand en de beleggingen van Funus overnemen. LADE
heeft ruim voldoende vermogen om, inclusief de verzekeringspolissen van
Funus, te voldoen aan de vereiste dekkingsgraad. Ondanks de kosten van
de overname, kan dit een positief effect hebben op de winstgevendheid
van verzekeringspolissen van LADE na de overname.
Verklaar dat een overname van Funus door LADE een positief effect kan
hebben op de winstgevendheid van verzekeringspolissen van LADE na de
overname.
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