Economie Pincode klas 3 vmbo-gt 6e editie
Samenvatting Hoofdstuk 4: Ben je verzekerd?
Exameneenheid: Consumptie
4.1

Van alles verzekerd?

Verzekering

Verzekeraar
Verzekerde
Onzeker voorval

= assurantie, de verzekeraar neemt het financieel risico van
schade of diefstal over van de verzekerde bij een onzeker
voorval
= verzekeringsmaatschappij
= degene die een verzekering afsluit
= een gebeurtenis waarvan je van te voren niet weet of deze zal
plaatsvinden

Premie

= de prijs die de verzekerde moet betalen aan de
verzekeraar om verzekerd te zijn. De hoogte van de premie
hangt af van het risico op schade of diefstal. Hoe hoger dit
risico hoe hoger de premie
Polis
= het bewijs dat je een verzekering hebt
Polisvoorwaarden = verzekeringsvoorwaarden, met daarin de rechten en plichten
van de verzekerde en de verzekeraar
Poliskosten
= transactiekosten, de prijs die je bovenop de premie betaald om
een verzekering af te sluiten (eenmalig)
Assurantiebelasting = een belasting geheven door de overheid op de premie en
poliskosten
Berekening verzekeringskosten
Premie
Poliskosten
Bedrag
Assurantiebelasting
21%
Verzekeringskosten
Risico
Eigen risico

90
10 +
100
21 +
121

= de kans
= het deel van de schade dat de verzekerde zelf betaald. Hoe
hoger het eigen risico hoe lager de premie

Wel of niet verzekeren hangt af van
 Het risico op schade of diefstal
 De premie in verhouding tot de waarde van wat je wilt verzekeren
 Of je de schade of diefstal zelf kan betalen
AVP

= aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren, vergoedt
(materiele / immateriële) schade die door jou zonder opzet
veroorzaak zijn aan derde. Deze verzekering geldt voor het
hele gezin incl. huisdieren.
Materiele schade = de kosten van beschadiging(en) aan goederen
Immateriële schade = de kosten van pijn, verdriet, trauma, etc.
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4.2

Woon je verzekerd?

Woonverzekeringen
 Opstalverzekering = dekt de schade tegen herbouwwaarde door brand of
stormschade aan een onroerend goed
 Inboedelverzekering= dekt de schade meestal tegen nieuwwaarde door brand,
inbraak of wateroverlast aan roerende zaken
Inboedelwaardemeter

= een hulpmiddel om de waarde van je inboedel vast te
stellen. De waarde van je inboedel is afhankelijk van
 Woonsituatie
 Gezinssamenstelling
 Inkomen
 Bijzondere bezittingen

Roerend goed/zaak
Onroerend goed/zaak

= alle spullen in je huis
= gebouw & grond

Onderverzekerd

Oververzekerd

= als het verzekerd bedrag lager is dan de werkelijke waarde. Je
zal hierdoor een lagere schade-uitkering ontvangen van de
verzekeraar dan de werkelijke schade
= als het verzekerd bedrag hoger is dan de werkelijke waarde. Je
zal hierdoor niet meer ontvangen aan schade-uitkering van de
verzekeraar dan de werkelijke schade

Berekening schadevergoeding

schadevergoeding =

verzekerde waarde
werkelijke waarde

× schadebedrag
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4.3

Rij schadevrij!

WA verzekering

= Wettelijk Aansprakelijkheidsverzekering, een verplichte
verzekering voor motorvoertuigen die toegebrachte schade aan
derde dekt. De premie is op basis van het gewicht van de auto
Casco verzekering = een verzekering die schade dekt aan het eigen motorvoertuig.
De premie is op basis van de catalogus waarde (nieuwprijs)
van de auto
Allriskverzekering = WA + Casco
De premie van een autoverzekering (WA en Casco) wordt beïnvloed door:
 Aantal kilometers dat je per jaar rijdt
 Regio waarin je woont
 Leeftijd
 Eigen risico
 Schadevrije jaren
No-claimkorting / = een beloning (bonus) voor een jaar schadevrij rijden of een
Bonus-malusladder straf (toeslag) voor schade rijden
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4.4

Een zorg minder?

Zorgverzekering



= vergoedt de kosten van gezondheidszorg, zoals huisarts,
ziekenhuis en medicijnen
Basis
= wettelijk verplicht voor iedere Nederlander vanaf 18 jaar.
Kinderen onder de 18 jaar zijn automatisch meeverzekert met
een ouder. Er is een acceptatieplicht.
Aanvullend = een verzekering voor kosten die niet onder de basisverzekering
vallen zoals fysiotherapie of orthodontie

Acceptatieplicht

= een zorgverzekeraar moet iedereen accepteren voor de
basisverzekering ongeacht leeftijd, inkomen of gezondheid

Concurrentie

= zorgverzekeraars concurreren onderling op prijs en kwaliteit

Verplicht eigen
risico
Vrijwillig eigen
risico

= een bedrag dat verzekerden vanaf 18 jaar zelf per jaar moeten
betalen voordat ze zorgkosten vergoed krijgen
= een bedrag dat je bovenop je verplicht eigen risico kan nemen
zodat je premie lager wordt

Solidariteit

= gezonde mensen betalen evenveel premie als zieke mensen.
Hierdoor betalen gezonde mensen eigenlijk te veel premie,
maar komt dit ten goede van zieke mensen.

Zorgtoeslag

= een bijdrage van de overheid om tegemoet te komen in de
kosten van een zorgverzekering en is aan te vragen bij de
belastingdienst
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