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4 – Toch maar een verzekering? 

Infofiche

Wat is dat nu precies, een verzekering? Een verzekering is een overeenkomst tus-

sen twee partijen. De ene partij (de verzekeraar) verbindt zich ertoe de andere (de 

verzekeringnemer) financieel tegemoet te komen. Dat kan het geval zijn wanneer 

de verzekeringnemer op de een of andere manier schade lijdt of zelf veroorzaakt 

aan een derde, maar ook wanneer in zijn leven een ingrijpende verandering plaatsvindt.

Schade lijden kan op verschillende manieren: je huis brandt af of je bent arbeidsongeschikt door een ongeval. In 

het eerste geval lijd je materiële schade, in het tweede geval heb je mogelijk een financieel verlies. Een ingrijpende 

verandering is er bijvoorbeeld wanneer je met pensioen gaat en je inkomen opeens een duik neemt.

De afspraken tussen verzekeraar en verzekeringnemer leggen beide partijen vast in een verzekeringscontract of 

een verzekeringspolis. De verzekeringnemer betaalt een premie.

Daarmee is de verzekeringnemer beschermd tegen mogelijke risico’s of schadegevallen die in de polis zijn opge-

somd. Deze beschermingen noemt men dekkingen of waarborgen.

Dat betekent evenwel niet dat de verzekeringnemer altijd de begunstigde is van die dekkingen. Die begunstigde is 

namelijk de persoon aan wie de polis (schade)vergoeding of uitkering betaalt. 

Opdracht - Wie van de drie? Noteer de woorden  
uit de lijst op de juiste plaats in de tekst

Begunstigde – derde – dekkingen – polis – verzekeraar –  

verzekeringnemer 

Wat is een verzekering? Het is een overeenkomst waarbij de ___________________________ 

zich ertoe verbindt de _______________________________ tegen betaling van een afgesproken 

bedrag te vergoeden bij schade. Die schade kan de verzekerde zelf lijden, bijvoorbeeld bij een brand. Maar hij kan 

ze ook aan een ____________________________ berokkenen, zoals bij een verkeersongeval. In dat laatste geval is niet de 

verzekeringnemer  

de ________________________________ , maar de persoon die door toedoen van de verzekeringnemer schade lijdt. 

De afspraken die verzekeraar en verzekeringnemer maken, leggen ze vast in een ___________________________ .  

Die vermeldt alle ______________________________________ waarvan de verzekeringnemer geniet.


