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NUTTIGE
VERZEKERINGEN

1. Hospitalisatieverzekering 
Een hospitalisatieverzekering dekt 
je kosten als je wordt opgenomen in 
het ziekenhuis. Ook kosten die een 
bepaalde tijd ervoor en een bepaalde 
tijd erna zijn gemaakt omwille van je 
opname komen hiervoor in aanmerking. 

2. B.A. Privéleven (familiale 
verzekering) 
Moet je uitwijken met uw elektrische 
fi ets voor enkele spelende kinderen 
en rijd je daarbij een voetganger aan? 
Heeft je kind een raam gebroken bij 
het voetballen op het speelplein? Dan 
komt je familiale verzekering, ook wel 
‘BA Privéleven genoemd’, tussen. De 
familiale verzekering is geen verplichte 
verzekering, maar wel een echte 
aanrader. Deze verzekering dekt de 
fi nanciële gevolgen voor een schade die 
jij of iemand van je gezin in je privéleven 
veroorzaakt aan een derde. 

3. Autoverzekering 
Hierin kunnen we een onderscheid 
maken tussen de bij wet verplichte 
BA -verzekering en de optionele 
waarborgen zoals rechtsbijstand en 
omnium (groot of klein). 

4 Brandverzekering (privé of 
beroepsmatig)
Een brandverzekering is een niet 
verplichte schadeverzekering die uw 
patrimonium verzekert tegen een 
aantal risico’s zoals brand, waterschade, 
storm en hagel, elektriciteit… In een 
brandverzekering kan je zowel gebouw 
als inboedel (materiaal) dekken.  

5. Pensioenopbouw. 
Pensioensparen en lange termijnsparen 
kan je zowel als loontrekkende en als 
zelfstandige benutten. Pensioensparen 
is een forfaitair bedrag. Lange 
termijnsparen staat in functie van het 
netto belastbaar inkomen. 

6 Rechtsbijstand  
Een rechtsbijstandverzekering verde-
digt uw belangen wanneer er zich een 
confl ict voordoet en helpt u om een 
vergoeding te verkrijgen als u schade 
hebt geleden .

7. Reizen 
Wanneer men aan vakantie denkt, 
denkt men aan ontspanning, rust 
en plezier. Maar er kan altijd wel iets 
gebeuren waarop u niet voorzien 
bent, bijvoorbeeld een ongeval in het 
buitenland of in laatste instantie niet te 
kunnen vertrekken. Om toch met een 
gerust hart een vakantie te boeken, 
raden we u aan een reisverzekering te 
nemen. 

HET BEGIN

Als goede huisvader/moeder wil je het beste voor uw gezin. Hierbij komen dus 
ook verschillende verzekeringen kijken. Hieronder geven we een korte uitleg 
van de belangrijkste verzekeringen om u en uw gezin zo goed mogelijk te 
beschermen.


