Naam ________________________________________ Klas�������� Datum ___ /___ /20__

9 - Uitgesloten dat zoiets verzekerd is…
Infofiche - Hoe werkt dat nu, een verzekering?
Als je jezelf wil beschermen tegen onverwachte schade, dan sluit je een verzekeringspolis of verzekeringscontract af. Je betaalt dan een maandelijks of jaarlijks bedrag
aan de verzekeraar. Die vergoeding noemt men de premie.
Daartegenover stelt de verzekeraar een aantal dekkingen. Dat zijn de zaken die de
maatschappij vergoedt in geval van schade. Bij een brandverzekering is dat bijvoorbeeld schade aan de woning en
dikwijls ook aan de inboedel. Niet alleen bij brand, maar bijvoorbeeld ook bij een overstroming.
In een polis zijn doorgaans ook de uitsluitingen opgesomd. Dat is bij wet verplicht. Wat niet als uitsluiting vermeld is in je polis, wordt dus gedekt. Je doet er dus goed aan je verzekeringscontract op dat punt grondig te lezen.
Wanneer je schade hebt geleden, krijg je van de verzekeringsmaatschappij geld
om de kosten van de reparatie te betalen. Maar let op: soms is er sprake van een
vrijstelling of franchise. Dat is een deel van de schadevergoeding waarvoor de
verzekering niet tussenkomt. Dat geldt ook wanneer je schade hebt veroorzaakt.
In dat geval moet jij de schadelijder een deel van de schade betalen. Dat gebeurt
altijd buiten de verzekering om. Dus als jij schade lijdt, moet je zelf proberen de
vrijgestelde som terug te krijgen van de veroorzaker van de schade.
Het is alleszins raadzaam om een verzekeringspolis zorgvuldig te lezen. De details doen er wel degelijk toe. Maar
uiteraard zal je verzekeringsagent of -makelaar je wijzen op de belangrijkste en voor jou relevante dekkingen en
uitsluitingen.

Opdracht - Beoordeel de situaties.
Is de schade gedekt door je verzekering?
Stap 1: Vul eerst de naam van de juiste verzekering in achter elk voorbeeld.
Stap 2: Duid daarna aan of de beschreven situatie gedekt is door de polis (JA) of niet (NEEN).
Situatie

Polis

Gedekt of niet?

1. Je zit op een terrasje met een pintje en je tablet. Twee mannen
komen naar je toe. De eerste vraagt een vuurtje. De tweede gaat er
tegelijkertijd met je tablet vandoor.

ja

neen

2. Een kennis heeft diabetes, maar overlijdt door een ongeval.

ja

neen

3. Je rijdt met de auto van je pa tegen de auto van de buurman. De polis
vermeldt je niet als regelmatige bestuurder.

ja

neen

4. Tijdens je vakantie krijg je op een camping te maken met een paar
dronken mannen. Ze vallen je lastig en slaan je bril stuk.

ja

neen

5. Je hebt een voorlopig rijbewijs en rijdt zondag om elf uur ’s nachts
tegen de auto van de buurman.

ja

neen

6. Een familievriend sluit een levensverzekering af. Drie jaar later krijgt
hij kanker.

ja

neen

Autoverzekering – Autoverzekering – Bagageverzekering – Levensverzekering –
Levensverzekering Reisbijstandsverzekering

Dit materiaal maakt deel uit van het leerpakket Beter Zeker www.beterzeker.be

