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EINDTOETS

Opdracht - Ook getest op scholieren. Wat weet je er nog van?

1 – Wat is juist?

Wat is een polis?

a. Een verzekeringscontract.

b. Een verzekeringsagent of –makelaar.

c. Een verzekeringsvoorstel.

 

Wat is een premie?

a. Het geld dat je krijgt in geval van schade.

b. Het geld dat je betaalt om verzekerd te zijn.

c. Het geld dat je agent krijgt van de verzekering wanneer jij een polis bij hem afsluit.

 

Wat is je vrijstelling?

a. Het deel van de schadekosten dat je zelf moet betalen.

b. Het deel van de premie dat je niet hoeft te betalen, omdat je te weinig verdient.

c. Alle vormen van schade die je verzekering niet terugbetaalt.

Waarvoor staat de afkorting BA?

a. Belangrijke aanbeveling.

b. Bijzondere aangelegenheden.

c. Burgerlijke aansprakelijkheid.

d. Buitengewone aansprakelijkheid.

e. Belastingaangifte.

Wat zijn dekkingen?

a. Een verdekt opgestelde politiecombi.

b. De schade die je lijdt of aan anderen berokkent.

c. De waarborgen die vermeld staan in het verzekeringscontract.

 

Wie of wat is de begunstigde in een verzekeringspolis?

a. De persoon die de polis afsluit.

b. De persoon aan wie de vergoeding wordt uitgekeerd.

c. De persoon die aangeduid wordt als ‘derde’ in de polis.

d. De persoon die met pensioen gaat.
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2 – Vul het onderstaande schema aan met de juiste termen
 

vergoedt ____________

sluit  _________  af met

betaalt ______________

________________________________________________

een polis – een premie – de schade – de verzekeringnemer – de verzekeraar

3 – Welke verzekeringen zijn verplicht?

Een brandverzekering Ä	 Ja Ä	 Neen 

Een hospitalisatieverzekering Ä	 Ja Ä	 Neen

Een BA-vrijwilligers Ä	 Ja Ä	 Neen

Een omniumverzekering Ä	 Ja Ä	 Neen 

4 – Welke verzekeringen zijn schadepolissen?  
Welke zijn persoonspolissen?

schade persoon

Hospitalisatieverzekering a b

BA-privéleven a b

Brandverzekering a b

Reisbijstandsverzekering a b

Levensverzekering a b

5 – welke van de hierboven genoemde schadeverzekeringen zijn  
tegelijk aansprakelijkheidsverzekeringen?

aansprakelijk?

Hospitalisatieverzekering ja neen

BA-privéleven ja neen

Brandverzekering ja neen

Reisbijstandsverzekering ja neen

Levensverzekering ja neen


