Wegwijs in de papieren
Verzekering
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Een verzekering beschermt je tegen een aantal risico’s zoals ongevallen, schade, verlies,
diefstal,… Je betaalt een premie aan de verzekeringsmaatschappij. Als tegenprestatie
betaalt de maatschappij geheel of gedeeltelijk de kosten terug die door de polis (=het
contract) worden gedekt. De verzekering kan financieel bijspringen als je schade aanricht.
Of ze kunnen de schade die je zelf ondervond vergoeden.

1.

Verzekeringen die bij wet verplicht zijn

1.1. De aansprakelijkheidsverzekering voor motorvoertuigen
Iedereen die met een auto, brommer of motorfiets rijdt is verplicht om hiervoor een
verzekering af te sluiten. Veroorzaak je schade met je voertuig en word je hiervoor
aansprakelijk gesteld, dan betaalt de verzekering een schadevergoeding aan het
slachtoffer. Pas wel op! Als je een zware of opzettelijke fout maakt (bijvoorbeeld: dronken
rijden, brommer opgedreven, bezig op je gsm, ..) komt de verzekering niet tussen. Denk er
ook aan dat een gewone voertuigverzekering (bij de auto: BA) enkel geldt voor de schade
die je aan anderen toebrengt. Dat wil dus zeggen dat je zelf voor de schade moet opdraaien
van je eigen voertuig. Als je hiervoor gedekt wil zijn, kan je een omniumverzekering
afsluiten. Deze zijn natuurlijk duurder.
Als je met je voertuig rondrijdt zonder deze te verzekeren riskeer je:
•

een geldboete

•

een gevangenisstraf tot 6 maanden

•

de intrekking van je rijbewijs

•

dat het niet-verzekerde voertuig in beslag wordt genomen

Je mag zelf een verzekeringsmaatschappij kiezen waarbij je deze verzekering afsluit. Je
kan offertes aanvragen bij verschillende verzekeringsmaatschappijen om te bekijken welke
voor jou het voordeligste uitkomt. Ga daarna eens langs bij of neem contact op met de
verzekeringsmaatschappij waarbij je wilt aansluiten.
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1.2. De ziekteverzekering
De ziekteverzekering sluit je af bij een ziekenfonds naar keuze. Deze verzekering zorgt
ervoor dat er een deel van medische kosten wordt terugbetaald. Denk maar aan een
doktersbezoek, tandartsbezoek, apotheekkosten enzovoort. Wil je geen lid worden van een
ziekenfonds, dan kan je je gratis aansluiten bij de hulpkas voor ziekte en
invaliditeitsuitkering.
Zie ook het hoofdstuk over gezondheidszorg.

1.3. Brandverzekering
Sinds 01/01/2019 is de brandverzekering verplicht voor huurder en verhuurder. Een
brandverzekering beschermt je tegen iedere schade aan je woning of inboedel aangericht
door brand, storm, hagel, overstroming enzovoort. Je kan hier ook bijvoorbeeld een optie
voor diefstal opnemen. Dit brengt wel een (kleine) meerkost met zich mee.

2.

Verzekeringen die niet bij wet verplicht zijn (maar wel aanbevolen)

2.1. Hospitalisatieverzekering
De hospitalisatieverzekering is een aanvulling op de bescherming van de ziekteverzekering.
De ziekenhuiskosten kunnen vaak hoog oplopen bij ziekte, ingreep of een ongeval. Je kan
een hospitalisatieverzekering afsluiten bij je ziekenfonds of bij een privéverzekeraar.
INFO: Veel verzekeringen werken met een ‘franchise of vrijstelling’. Dit wil zeggen dat je
een bepaald bedrag zélf moet betalen vooraleer de verzekering tussenkomt. Vraag dit zeker
na bij jouw verzekeringskantoor! Als je een verzekering gaat afsluiten kan je best de
formules vergelijken en bekijken welke het best aansluit bij jou. Daarna neem je contact op
met die verzekeraar om een verzekering af te sluiten. Je kan verzekeraars vergelijken op
www.abcverzekeringen.be.
Sommige werkgevers bieden een hospitalisatieverzekering aan voor hun werknemers Als je
stopt met werken binnen dat bedrijf, kan je deze hospitalisatieverzekering altijd laten
omzetten naar een individuele verzekering. Als je dit zou doen, kan je best kijken of een
wachtpolis is opgenomen in de polis. Als dat zo is, dan kan je de hospitalisatieverzekering
van je werk laten omzetten in een individuele hospitalisatieverzekering zonder dat de
premie verhoogt.

2.2. Familiale verzekering
Deze verzekering vergoedt de lichamelijke en stoffelijke schade die in je privé leven
veroorzaakt worden door jezelf en je gezinsleden aan derden. Dit wil dus zeggen dat de
schade die gebeurt tussen de gezinsleden niet vergoedt wordt. De meeste voorkomende
risico’s worden gedekt: de aansprakelijkheid van de ouders voor minderjarige kinderen, de
aansprakelijkheid als voetganger, als fietser; als sportbeoefenaar, als eigenaar van een
huisdier, als babysit,…
Je kan de verschillende familiale verzekeringen vergelijken op www.abcverzekeringen.be.
Daarna kan je contact opnemen met de verzekeraar die voor jou het beste is om een
verzekering af te sluiten.
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2.3. Brandverzekering
Een brandverzekering biedt je bescherming tegen schade aan je woning en inboedel. Het
beschermt niet enkel tegen brand maar ook tegen storm, vandalisme, sneeuw en hagel.
Ook dekt het je burgerlijke aansprakelijkheid naar anderen toe.
Een brandverzekering is niet wettelijk verplicht voor eigenaars van woningen, wel voor
huurders en verhuurders.
De kostprijs van de brandverzekering hangt af van de oppervlakte van je woning en de
geschatte waarde van de woning en inboedel.
Er zijn verschillende verzekeraars waar je de brandverzekering kan afsluiten. Vergelijk ze
allemaal op www.abcverzekeringen.be. Zo kan zien bij welke verzekering het best bij je
past. De verzekering kan je afsluiten door contact op te nemen met de verzekeraar.
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