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10 – Sparen voor later

Infofiche - Bij leven en welzijn

Schadeverzekeringen zijn doorgaans erg bekend. Mensen beschermen zich 

graag tegen onvoorziene gebeurtenissen zoals brand of een ongeval. Dergelijke 

voorvallen kunnen hen immers voor zware financiële problemen plaatsen.

Persoonsverzekeringen dienen een ander doel. Het gaat dan niet om het ver-

goeden van schade, maar om het uitbetalen van een uitkering. Dat gebeurt dan wanneer zich ingrijpende wijzigin-

gen voordoen in je leven. 

Persoonsverzekeringen kun je verdelen in twee groepen. In de eerste groep vind je onder meer de hospitalisatie- 

en arbeidsongevallenverzekeringen. Die zorgen ervoor dat de kosten van de ziekenhuisopname of het ongeval 

niet op jouw schouders terechtkomen.

De tweede groep omvat de zogenaamde ‘levensverzekeringen’. Voorbeelden zijn de pensioenverzekering en  

de overlijdensverzekering. Maar ook de schuldsaldoverzekering die je afsluit wanneer je een huis koopt en de 

uitvaartverzekering horen hierbij. 

Een levensverzekering is altijd een overeenkomst waarbij de begunstigde volgens contractueel vastgelegde voor-

waarden een bedrag van de verzekeraar ontvangt. Dat kan bijvoorbeeld een aanvullend pensioen zijn.

Opdracht - Sparen voor later

Vul de ontbrekende woorden in op de juiste plaats in de tekst. Kies uit de lijst onderaan.

Bij een verzekering denk je wellicht vooral aan het betalen van premies voor schade die je ondervindt of veroorzaakt.

Maar er is nog een derde soort verzekering die bijzonder interessant is. Dat zijn 

de zogenaamde. Wat doen ze? Heel eenvoudig uitgelegd bezorgen ze je een . Je 

spaart voor later en verzekert je tegelijkertijd voor wanneer er iets misloopt.

De bekendste verzekering is de . Je betaalt jaarlijks een premie die je een  ople-

vert. Je betaalt dus nu al minder belasting.

Word je dan 65? Dan krijg je het gespaarde bedrag uitgekeerd. Minus een heffing van de overheid.

Naast deze verzekering heb je ook de . Als je dan onverwacht sterft, dan krijgen je verwanten (kinderen of echtge-

note) als  het bedrag uitgekeerd waarvoor je de polis hebt afgesloten. Uiteraard leef je beter lang en gelukkig. 

appeltje voor de dorst – begunstigden – fiscaal voordeel – levensverzekeringen – overlijdensverzekering –  

pensioenverzekering


