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7 – Verschillende verzekeraars…

Infofiche - Verzekeren? Maar bij wie?

Kijk even rond in je buurt en je ziet wellicht lichtreclames als ‘Bank & Verzekeringen’, of gewoon ‘Verzekeringen’. 

Soms herken je het logo van de bank of de maatschappij. Soms is het je totaal onbekend. 

  

Wat is het verschil? De bekende banken zoals KBC, Belfius of BNP Paribas Fortis regelen voor hun klanten niet 

alleen geldzaken, maar ook hun verzekeringen. Andere ondernemingen zoals Ethias, AG Insurance, Allianz, P&V, 

Baloise … handelen enkel in verzekeringen. 

Verzekeringsondernemingen werken met verzekeringsmakelaars, verze-

keringsagenten, banken of rechtstreeks (direct). Verzekeringsagenten 

werken voor één bepaalde maatschappij. Soms bieden deze agenten ook 

speciale polissen van andere maatschappijen aan, wanneer de verzeke-

ringsonderneming zo’n polis niet zelf aanbiedt. 

Verzekeringsmakelaars zijn niet gebonden aan één verzekeringsonderne-

ming. Ze helpen je een verzekering te vinden die het best beantwoordt aan 

je vraag. 

Een verzekering hoef je al lang niet meer in een kantoor af te sluiten. Dat kan namelijk ook via het internet. Wie je 

bovendien net kiest als je verzekeraar, hangt van jouw voorkeuren af. Verkies je persoonlijk contact? Dan is een 

makelaar of verzekeringsagent een goede keuze. Vind je het geen probleem om rechtstreeks met de verzeke-

ringsonderneming polissen af te sluiten? Dan is een directe verzekeraar een goede optie.

Opdracht - Juist of fout?

Stap 1: Duid aan of de stelling juist of fout is. 

Juist Fout

1. Een verzekeringsmakelaar is onafhankelijk.

2. Een verzekeringsmakelaar hebben is verplicht.

3. Directe verzekeraars werken zonder tussenpersonen.

4. Verzekeringsmaatschappijen werken zonder agenten of kantoren.

5. Verzekeringsmaatschappijen zijn altijd ook bank.

6. Onlineverzekeringen dekken niet dezelfde risico’s als andere verzekeringen.
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Stap 2: Welke verklaring hoort bij welke stelling? Vul bij elke verklaring het cijfer van de stelling in.

Verklaring Stelling nummer

Bij schade moet je je rechtstreeks tot hen wenden.

Een verzekeringsmakelaar heeft een grote vrijheid en is niet gebonden aan één 

verzekeringsonderneming. 

Je kunt ook via een agent of rechtstreeks met de verzekeringsonderneming  

werken.

Sommige banken zijn ook verzekeraar.

Sommige verzekeringsondernemingen werken rechtstreeks. Andere hebben een 

uitgebreid kantorennetwerk of werken met onafhankelijke makelaars.

Voor veel verzekeringen zijn de dekkingen wettelijk geregeld. Toch blijft vergelij-

ken zinvol. Zo varieert de premie die er tegenover staat wel eens. Soms zijn er ook 

andere voorwaarden. Dat is zeker bij autoverzekeringen het geval.


