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DReisbijstandsverzekering:

dubbel verzekerd op reis?

Uw verzekeringsmakelaar opereert onder
een nieuw logo

De nieuwe plafonds 2012

De diefstalverzekering

Natuurrampen

Wie kijkt niet reikhalzend uit naar
een paar weekjes vakantie?
De zomer staat voor de deur en u
legt waarschijnlijk de laatste hand
aan de voorbereidingen van een
welverdiende vakantie.
Inderdaad, wie goed voorbereid
vertrekt, kan in alle rust genieten.

Wellicht hebt u bij de boeking in
het reisbureau een specifieke
reisverzekering afgesloten,
voorgesteld door de touroperator.
Maar hebt u er op dat moment
even bij stilgestaan of u misschien
al verzekerd was?

Een reisverzekering bestaat uit twee
afzonderlijke delen, meer bepaald:
een annuleringsverzekering en een
bijstandsverzekering. Elk van die
verzekeringen kan in feite
afzonderlijk worden afgesloten.
Een annuleringsverzekering is
noodzakelijk indien u uw geld wilt
terugkrijgen wanneer u niet op reis
kunt vertrekken wegens
onvoorziene omstandigheden.

De bijstandsverzekering biedt dan
weer soelaas als u pech hebt in het
buitenland: een ongeval, ziekte, uw
geld, betaalkaarten of

reisdocumenten worden gestolen of
raken verloren,… wanneer u niet
meer terug naar huis kan door een
staking in het buitenland of omwille
van slechte weersomstandigheden.

In de meeste gevallen is de formule
die de touroperator voorstelt een
tijdelijke formule.
Met andere woorden:
de annuleringsverzekering dekt
enkel de eventuele annulering van
die bepaalde reis, en de
bijstandsverzekering is enkel geldig
voor de periode waarin u op reis
bent.
U bent gerustgesteld, want u bent
goed verzekerd…

Reisbijstandsverzekering:
dubbel verzekerd op
reis?

Verantwoordelijke uitgever : voor cv Promotie van de Verzekeringsmakelaars : Jacques Nolf, Ten Akkerdreef 8, 8500 Kortrijk

Het loont dus zeker de moeite
even raad te vragen bij uw
verzekeringsmakelaar voor u
uw vakantie vastlegt.
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Inderdaad, maar het zou ook
kunnen dat u dubbel verzekerd
bent!

Kredietkaarten bieden vaak een
reisongevallen- en/of
reisbijstandsverzekering, en soms
ook een annuleringsverzekering. De
enige voorwaarde is meestal dat u
de reis betaalt met uw kredietkaart.

Ook wanneer u een verzekering
hebt die bijstand biedt bij autopech
of een –ongeval, is de kans groot
dat deze verzekering ook
personenhulp in het buitenland
omvat, zelfs wanneer u niet met de
wagen op reis gaat.

Het loont dus zeker de moeite even
na te vragen bij uw

verzekeringsmakelaar voor u uw
vakantie vastlegt.

Wanneer u vaak op reis gaat, kan
een permanente verzekering
bovendien voordeliger uitvallen. U
bent dan ook meteen verzekerd als
u een daguitstapje maakt of een
weekendje naar het buitenland
trekt.

Uw verzekeringsmakelaar opereert onder een
nieuw logo
Wellicht hebt u onmiddellijk gemerkt
dat deze infokrant anders oogt dan
anders.
Met trots stellen wij u op de
voorpagina dan ook een nieuw logo
voor.
Verzekeringsmakelaars en
–maatschappijen lanceren inderdaad
het nieuwe distributielogo “Makelaar
in Verzekeringen”.

Verzekeringen spruiten voort uit een
fundamentele behoefte aan veiligheid.
Er zijn dus een aantal risico’s die
moeten worden gedekt door een
aantal verzekeringsproducten. Maar
niet alleen die verzekeringsproducten
zijn belangrijk, ook wie deze
producten aanbiedt is belangrijk.

De verzekeringsmakelaars vormen in
België het grootste distributiekanaal in
verzekeringen, zij verdelen maar liefst
44% van alle verzekeringsproducten.
De schadeverzekeringen en
levensverzekeringen zijn daarbij de
twee grootste marktsegmenten waarop
de verzekeringsmakelaars werkelijk
een dominante positie hebben.

Deze positie bevestigt meteen de
unieke meerwaarde die
verzekeringsmakelaars bieden aan
hun klanten. De
verzekeringsmakelaars zijn inderdaad
het best geplaatst voor advies op maat

van de klant. Bovendien verdelen zij
de producten van de
verzekeringsmaatschappijen op een
onafhankelijke basis. Het is dus
mogelijk de producten en
aanbiedingen van de verschillende
maatschappijen in alle vrijheid te
vergelijken en het product of de
maatschappij uit te kiezen die het
best past voor de klant.
Bovendien behartigt de
verzekeringsmakelaar de belangen
van de klant gedurende de hele
duurtijd van de polis: een wijziging
aan een polis, de behandeling van
een schadegeval, … de
verzekeringsmakelaar handelt alles
heel vlot af.

Klanten weten deze meerwaarde te
appreciëren, …. dat staat vast!
Maar de zichtbaarheid van de
verzekeringsmakelaar kan nog beter.
Daarom werd het distributielogo
ontwikkeld. Een hechte samenwerking
tussen de twee beroepsverenigingen
FVF en Feprabel enerzijds en een
groot aantal
verzekeringsmaatschappijen die hun
producten verdelen via
verzekeringsmakelaars anderzijds
resulteerde in de creatie van het logo
dat wij u met trots voorstellen op de
voorpagina.

Het nieuwe logo werd een tijdje
geleden al geïntroduceerd in het
straatbeeld aan de hand van een
permanente lichtreclame aan de gevel
van de kantoren van de
verzekeringsmakelaars. Bovendien zal
de herkenbaarheid van het logo nog
verder gepromoot worden via
verschillende grootschalige
mediacampagnes.

Het logo staat voor de diensten die de
makelaar biedt aan de klant: iemand
die de noden en behoeften van de
klant kent, die advies op maat biedt
en alles opvolgt voor de klant.

Je Makelaar
Je beste Verzekering

Vertrek nooit op reis zonder optimale verzekering!
Ga bij uw makelaar langs om het volledige pakket aan reisverzekeringen te ontdekken!
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De onstuitbare golf aan inbraken die
onze regio overspoelt, zet heel wat
mensen ertoe aan om een
diefstalverzekering af te sluiten.
En terecht! Een alarmsysteem volstaat
immers niet meer altijd om in
aanmerking te komen voor een
vergoeding bij inbraak of diefstal.
Door de grote toename in het aantal
onderschrijvers van een dergelijke
polis, worden de risico’s meer gespreid
en worden de premies heel betaalbaar.

Voorwaarden
De waarborg ‘diefstal’ is echter beperkt
door een aantal voorwaarden.
Zo mag het gebouw enkel en alleen
gebruikt worden als woning, of eender
welke andere bestemming hebben
vermeld in de Bijzondere Voorwaarden
van de polis.
Bovendien moet het gebouw ’s nachts
regelmatig bewoond worden. Binnen
de 12 maanden voorafgaand aan het
schadegeval mag het gebouw
bijvoorbeeld maximum 90 nachten niet
bewoond geweest zijn, waarvan
hoogstens 60 nachten elkaar mogen
opvolgen.

Verzekerde gevaren en waarborgen
De verzekeringsmaatschappij dekt eerst
en vooral het verlies en de
beschadiging van de verzekerde inhoud
in geval van diefstal of poging tot
diefstal gepleegd in afsluitbare

gebouwen en bijgebouwen aangeduid
in de Bijzondere Voorwaarden. 
Dit in volgende gevallen:
• als gevolg van inbraak, inklimming,

geweld of bedreiging van de
verzekerde;

• met gebruik van valse, gestolen of
verloren sleutels;

• door of met de medeplichtigheid van
personen in dienst van de verzekerde,
voor zover zij gerechtelijke schuldig
zijn bevonden;

• door een persoon die heimelijk in de
woning is binnengedrongen of er zich
heeft laten insluiten.

Daarnaast dekt de polis ‘diefstal’
eveneens diefstal of poging tot diefstal
wereldwijd in onderstaande gevallen:
• met geweld op de persoon van de

verzekeringnemer, van zijn
echtgenote of van zijn ongehuwde
inwonende kinderen;

• met inbraak, geweld of bedreiging
indien het de inhoud betreft, die
tijdelijk en gedeeltelijk verplaatst is
naar een ander gebouw, voor zover
de verzekerde er effectief verblijft en
er geen eigenaar van is (studenten-
verblijven, vakantieverblijf, …).

• Deze waarborg kan beperkt zijn tot

een bepaald plafondbedrag per
schadegeval. Raadpleeg uw
verzekeringsmakelaar voor meer
informatie.

Indien de verzekeringnemer eigenaar is
van het aangeduide gebouw, vergoedt
de maatschappij de beschadiging ervan
ten gevolge van diefstal of poging tot
diefstal.
Indien de verzekeringnemer echter
huurder of gebruiker is van het
aangeduide gebouw, vergoedt de
maatschappij de beschadiging van het
gebouw ten gevolge van diefstal of
poging tot diefstal, en dit voor rekening
van de eigenaar.

Beperkingen
De waarborg ‘diefstal’ wordt
onderworpen aan een aantal
beperkingen.
Zo is de waarborg meestal beperkt tot
50% van het verzekerde bedrag voor de
inhoud. Ook de schadevergoeding per
voorwerp dat onderdeel is van de
inhoud wordt beperkt tot een bepaald
maximum. Juwelen en waarden zijn
ook onderworpen aan specifieke
voorwaarden en beperkingen. Ook
wanneer u verhuist, geldt een
specifieke reglementering.

Voor meer informatie hieromtrent en
voor uw diefstalverzekering op maat,
neemt u best contact met uw
verzekeringsmakelaar.

De nieuwe plafonds 2012

De diefstalverzekering

Pensioensparen 910 € per jaar

Lange-termijnsparen 2.200 € per jaar

Aftrek enige woning 2.200 € + 730 €
(gedurende de eerste 10 jaar) + 70 €
(verhoging indien 3 of meer kinderen ten laste)

Marginale aanslagvoeten en belastingschijven in de personenbelasting
25% 0 – 8.350 €
30% 8.350 – 11.890 €
40% 11.890 – 19.810 €
45% 19.810 – 36.300 €
50% vanaf 36.300 €
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afwezigheid van deze, door private
instellingen die over de nodige
wetenschappelijke bevoegdheden
beschikken.

Vrijstellingen
Deze polis komt echter nooit zonder
vrijstelling ten laste van de
verzekeringsnemer. Voor de waarborgen
‘aardbeving’ en ‘natuurrampen’ gelden
bovendien afzonderlijke vrijstellingen.
Raadpleeg uw verzekeringsmakelaar voor
meer informatie.

De vrijstelling is gekoppeld aan de evolutie
van het indexcijfer van de
consumptieprijzen, met als basisindexcijfer
dat van november 2006. Het indexcijfer dat
zal worden toegepast, is het cijfer van de
maand voorafgaand aan het schadegeval.

Bovendien wordt bij een dergelijke polis het
geheel van de schade die te wijten is aan
eenzelfde schadeverwekkend fenomeen
beschouwd als één enkel schadegeval.

De laatste jaren worden we in België meer
en meer geconfronteerd met extreme
weersomstandigheden. Windhozen,
overstromingen, … de natuurkrachten
sparen ons niet.
Sedert enkele jaren zijn de waarborgen
natuurrampen inbegrepen bij de
brandverzekering (wettelijk verplicht).

Waarborgen
De verzekeringsmaatschappij vergoedt de
schade veroorzaakt aan de verzekerde
goederen door:
• een aardbeving van natuurlijke oorsprong

die, binnen een straal van 10 km van het
verzekerde gebouw, goederen vernietigt,
breekt of beschadigt;

• een aardbeving met een
minimummagnitude van vier op de schaal
van Richter;

• een overstroming, het overlopen of het
opstuwen van openbare of private riolen,
de aardverschuivingen of
aardverzakkingen die eruit voortvloeien;

• aardverschuivingen of grondverzakkingen
die volledig of gedeeltelijk te wijten zijn
aan een natuurlijk fenomeen, ander dan
een aardbeving;

• een overstroming, veroorzaakt door
waterlopen, kanalen, meren, vijvers en

zeeën die buiten hun oevers treden ten
gevolge van atmosferische neerslag, het
smelten van sneeuw of ijs, een dijkbreuk
of een vloedgolf, en het afvloeien van
water omwille van onvoldoende absorptie
door de grond ten gevolge van
atmosferische neerslag;

• het doorstromen van water als gevolg van
de stijging van het waterpeil,
atmosferische neerslag, een storm, het
smelten van sneeuw of ijs, of een
overstroming;

• het overlopen of de opstuwing van de
openbare of private riolen veroorzaakt
door stijgende waterstand, atmosferische
neerslag, een storm, het smelten van
sneeuw of ijs, of een overstroming;

• de orkanen en andere stormwinden die,
binnen een straal van 10 km rond het
aangeduide gebouw, vernieling, breuk of
schade veroorzaken aan hetzij tegen deze
winden verzekerbare constructies of
andere goederen die aan deze winden een
weerstand bieden gelijkwaardig aan de
weerstand van de verzekerde goederen.
Of nog, een wind die, volgens het dichtst
bijgelegen waarnemingsstation van het
K.M.I, een topsnelheid behaalt van
minstens 80 km/u.

De natuurrampen dienen te worden
vastgesteld door metingen uitgevoerd door
de bevoegde openbare instellingen, of in

Natuurrampen
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