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

Werkblad 1 – Van welke verzekering is er sprake?
Noteer het nummer van de overeenkomende verzekering in het vakje achter de beschrijving.
1. BA-motorvoertuigen

2. BA-privéleven

3. BA-organisaties & evenementen

4. De omniumverzekering

5. De pensioenverzekering

6. De reisbijstandsverzekering

7. De schuldsaldoverzekering

8. De schoolverzekering

9. De brandverzekering

10. Verzekering gewaarborgd inkomen

11. Vrijwillig Aanvullend Pensioen
Zelfstandigen (VAPZ)

12. De groepsverzekering

1. Je bent op reis in Italië. Je toert er rond op een gehuurde Vespa, valt en breekt je been …
Hoe raak je weer thuis?
2. Je bent zelfstandige en denkt aan later. Je besluit een centje opzij te leggen.

3. Je breekt bij het voetballen de ruit van je buren.

4. Je huurt voor het eerst een huis.
5. Je organiseert een klasfuif. Een van de tappers haalt zijn hand open aan een glasscherf.
De wonde moet genaaid worden.
6. Je hebt een appartement gekocht! Proficiat. Maar daarvoor moet je een lening afsluiten bij de
bank. Die ga je de komende tien of twintig jaar afbetalen. Maar wat als je intussen overlijdt?
7. Je ouders hebben een nieuwe auto gekocht. 35.000 euro! Hoe gaan ze hem verzekeren?
8. Je rijdt met je brommer een fietser aan. Zijn fiets is stuk en zijn kleren gescheurd. Gelukkig is
hij niet gewond.
9. Je vader heeft een eigen zaak. Dan wordt hij ziek. Hij kan een jaar niet werken.

10. Je verzwikt op school tijdens het voetballen je voet.
11. Je bent al enkele jaren aan de slag als werknemer en denkt aan later. Je besluit een centje
opzij te leggen.
12. Je werkgever heeft voor jou en je collega’s gezorgd: je krijgt aan het einde van je loopbaan
een extra pensioen. Mocht je vroeger overlijden, dan krijgen je nabestaanden een uitkering.

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

