
ONDERWERP:  AUTOVERZEKERING

JufGoksen.com



Wat ga je leren?

� Welke keuzes je hebt al je een auto verzekert.

� Welke factoren de hoogte van de premie bepalen. 

� Wat we onder een bonus-malusladder verstaan. 

Hoe je zo een bonus-malusladder kunt aflezen. 
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� Hoe je zo een bonus-malusladder kunt aflezen. 



WA-verzekering

• Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering 
� Dekt alleen schade die je met voertuig aan anderen toebrengt � volgens 

de wet verplicht om een WA- verzekering af te sluiten.

� Hoogte premie van WA-verzekering,  bepaald door:
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� Hoogte premie van WA-verzekering,  bepaald door:

� Gewicht van de auto. 

� Hoe zwaarder de auto � hoe meer schade deze kan aanrichten. 

• Cascoverzekering:
� Verzekering die je afsluit om schade aan je eigen voertuig te dekken.

� Hoogte premie van een cascoverzekering, bepaald door: 

� De oorspronkelijke nieuwwaarde of cataloguswaarde. 



Hoogte premie

� Factoren die invloed hebben op de hoogte van je 
premie: 

� Het aantal KM dat je rijdt. 

� De regio waar je woont.

� De leeftijd van de bestuurder.� De leeftijd van de bestuurder.

� Wel of geen eigen risico.

� Het aantal jaar dat je schadevrij hebt gereden. 



Bonus-malusladder

� Bonus-malusladder:

� Bonus: beloning als je elk jaar geen schade rijdt � je gaat een trede 
omhoog. Beloont met een korting, no-claim korting. 

� Malus � bij schade wordt je korting op de premie lager of komt er een 
toeslag op de premie. 
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� Nettopremie� wat je werkelijk betaalt aan de verzekeraar.



Berekening Bonus-Malus

� Voorbeeld: (gebruik tabel 2)

� Op welke bonus malus trede sta je als
je 5 schadevrije jaren hebt?

� Trede 8

� Hoeveel procent korting krijg je dan?
� 50% korting
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� 50% korting

� Hoeveel procent korting krijg je als 
je het jaar erop geen schade claimt? 

� Trede 9, 55% korting

� Op welke trede kom je terecht als je 1 
schade veroorzaakt? 

� Trede 6

� Hoeveel procent korting krijg je dan?
� 40% korting 



Einde
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