Opdracht: Goed verzekerd

niveau

Opdrachtenblad

€

Opdracht 1
1.
2.
3.

4.

Wat denk jij? Is Jasmina hiervoor verzekerd?
Hoe heet de verzekering die schade aan
anderen vergoedt?
Heb je zelf wel eens schade bij iemand
anders veroorzaakt? Wat gebeurde er?
Is het met de verzekering opgelost?
Er zijn heel veel verschillende soorten
verzekeringen. Hoeveel ken jij er?
Noem er minimaal vijf.

Vrienden

Jij, Melanie, Jayden, Wesley
Jasmina
Baal baal, zat te appen op de fiets en knalde
toen tegen een vrouw aan. Haar bril van € 485
is kapot. Daar gaat mijn spaargeld.

Melanie
Aii maar volgens mij ben je daar voor
verzekerd hoor. Zelf geen schade of pijn?

Een verzekering is een afspraak met een
verzekeringsmaatschappij. Jij betaalt per
maand of per jaar een vast bedrag. Dat is
de premie. Mocht er iets gebeuren waardoor
jij schade hebt, dan vergoedt de verzekeringsmaatschappij (een deel van) de schade voor
jou. Met de verzekeringsmaatschappij maak
je een contract. Daar staat in waar je je
tegen wilt verzekeren. Maar ook welke
voorwaarden er zijn, bijvoorbeeld welke
kosten wel en niet worden uitbetaald. Het
contract met de verzekeringsmaatschappij
noem je de polis.

Er zijn heel veel verschillende soorten
verzekeringen. De basisverzekering voor zorg
is verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder.
Deze verzekering vergoedt medische kosten,
zoals een bezoek aan de huisarts, medicijnen
en een ziekenhuisopname.
De volgende verzekeringen zijn voor vrijwel
iedereen noodzakelijk:
→ De inboedelverzekering tegen inbraak en
schade door bijvoorbeeld brand
→ De aansprakelijkheidsverzekering: voor als je
iets kapot maakt van iemand anders.

Jayden
Nope alles nog heel :-)

Als je een auto of motor hebt, is ook een wettelijke
aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen
verplicht. Deze verzekering vergoedt schade aan
een slachtoffer van een auto- ongeluk.
Behalve deze noodzakelijke verzekeringen zijn
er nog allerlei verzekeringen voor bijzondere
gebeurtenissen. Bijvoorbeeld een reisverzekering
of annuleringsverzekering. Wist je dat
bijvoorbeeld een pianist ook zijn vingers kan
verzekeren? En een voetballer zijn voeten?
Tot je 18de jaar ben je meeverzekerd met je
ouders. Voor sommige verzekeringen kun je ook
als je ouder bent, bij je ouders verzekerd blijven.
Check dit goed.
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Opdracht 2
1.

Welke verzekering is nodig voor de volgende
situaties? Kies uit: aansprakelijkheidsverzekering,
annuleringsverzekering, inboedelverzekering,
reisverzekering of zorgverzekering.

Situatie

Soort verzekering

Oeps, Melanie heeft met handbal een raam van de buren
ingegooid. De verzekering betaalt een nieuw raam.
Jasmina is al een maand verkouden. Ze besluit toch maar
eens langs de huisarts te gaan. De huisarts rekent kosten
voor dit bezoek. De verzekering betaalt.
Jayden is door het dolle heen. Hij heeft kaartjes voor dat
unieke concert van zijn favoriete band geregeld. De kaarten
zijn wel duur. Hij neemt een verzekering erbij. Als hij ziek is op
de dag van het concert, krijgt hij de kaarten vergoed.
Door lekkage in de badkamer is er flinke waterschade in het
huis van Wesley. Zijn boeken en laptop zijn onbruikbaar.
Gelukkig betaalt de verzekering.
Melanie en Jasmina zijn op reis in Thailand. Op een volle
markt worden hun spullen gestolen. De verzekering vergoedt
de gestolen spullen.

Opdracht 3

Opdracht 4

Jasmina heeft haar aansprakelijkheidsverzekering nog
maar twee maanden. Ze heeft pas € 7 aan premie
betaald. Toch betaalt de verzekering € 500 voor de
kapotte bril.

Welke verzekeringen hebben jij en je ouders?
Geef per verzekering aan waarom jullie die
verzekering hebben of juist niet.

Hoe kan dat denk je? Heeft Jasmina nu een schuld bij
de verzekering? Zoek uit hoe dit zit.

Soort verzekering
Reisverzekering
Inboedelverzekering
Zorgverzekering
Aansprakelijkheidsverzekering
Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering
voor motorrijvoertuigen

Waarom wel?

Waarom niet?
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Op wie lijk jij het meest?
Zet een kruisje achter de naam van de persoon op wie
je het meeste lijkt.

Jasmina

Jayden

Ik vind verzekeringen echt geldverspilling.

Ik let altijd goed op of een verzekering

Je kunt toch ook gewoon sparen?

wel nodig is. Het is zonde om je dubbel
te verzekeren.

Melanie

Wesley

Ik zou me voor alles gaan verzekeren.

Mijn ouders hebben mijn verzekeringen

Als er wat gebeurt, dan krijg ik

geregeld. Denk ik...ik heb eigenlijk nog

tenminste geld.

nooit nagedacht over het nut van
verzekeren.

Geldtip
Hieronder staat voor elk van bovenstaande personen
een handige geldtip. Bekijk de tip van de persoon op
wie jij het meeste lijkt.

Jasmina

Jayden

Met sparen alleen red je het niet. Je verzekert je

Goed dat je hier over nadenkt. Het is zonde van

voor kosten die je niet zelf kunt betalen als het

het geld om je dubbel te verzekeren, bijvoorbeeld

mis gaat. Bij een brand kunnen al je spullen

bij ziektekosten. Ga je nu skiën of bergbeklimmen,

onbruikbaar worden. Dan heb je wel heel veel

check dan wel of jouw verzekering ook uitkeert bij

spaargeld nodig om alles te vervangen. Met een

zogenoemde ‘gevaarlijke sporten’. Anders moet je

inboedelverzekering, de basiszorgverzekering en

je daar extra voor verzekeren.

een aansprakelijkheidsverzekering heb je de
belangrijkste verzekeringen binnen.

Melanie

Wesley

Waarschijnlijk ben je nog met je ouders mee-

Op dit moment regelen je ouders nog je

verzekerd. Maar check of je een zorgverzekering,

verzekeringen, maar het is verstandig om je er

inboedelverzekering en aansprakelijkheidsverzeke-

vast eens in te verdiepen. Als je straks op eigen

ring hebt. Andere verzekeringen kunnen goed van

benen staat, heb je in ieder geval een

pas komen, maar soms is het niet nodig. Bij een

basiszorgverzekering, inboedelverzekering

annuleringsverzekering bijvoorbeeld. Maak dan de

en aansprakelijkheidsverzekering nodig.

afweging of je het verlies ook zelf kunt betalen of
dat verzekeren beter is. Een duur vliegticket naar
Nieuw-Zeeland verzeker je wel, een tripje naar
Londen vaak niet.

