Zicht studentencombinatie
combineer je eigen
verzekeringen

Je bent jong, je studeert en je geniet van het leven wat daarbij komt kijken. Lekker op jezelf in je studentenkamer.
Stappen met je vrienden. Profiteren van studentenkortingen. En vooruit, ook nog een beetje studeren. Je moet een
heleboel zaken regelen. Verzekeringen bijvoorbeeld. Studiefinanciering en zorgtoeslag.
Met de Zicht studentencombinatie heb je al je verzekeringen in een handig pakket. Dat is dan meteen geregeld!

VERZEKERING • BEDRIJFSRISICO • HYPOTHEEK • PENSIOEN

Zicht studentencombinatie,
hoe werkt het?
Bij de studentencombinatie kies je zelf wat je wilt verdat jij als student nodig hebt. We geven je graag advies

Wat kost de Zicht
studentencombinatie?

over welke dekkingen wel of niet nodig zijn. We kijken

Dat ligt er aan wat je wilt

dan meteen even naar de verzekeringen van je ouders.

verzekeren. Neem contact met ons op en wij

In sommige gevallen ben je namelijk al via je ouders

maken graag een prijsberekening voor je.

zekeren. Zo combineer je zelf het verzekeringspakket

verzekerd. In dat geval hoef je het natuurlijk niet zelf te
verzekeren.

Welke verzekeringen kun je
combineren?

Bel 088 - 020 93 00 of
Twitter @zichtadviseurs
Voorbeeldcombinatie:

• Inboedel met naar keuze buitenshuisdekking

De inboedel voor €10.000,- verzekerd,

• Aansprakelijkheid

aansprakelijkheid voor €1,25 miljoen en

• Doorlopende reis met naar keuze annuleringsdekking

een doorlopende reisverzekering.

• Ongevallen

Dit kost als pakket €14,04 per maand.

• Rechtsbijstand

Inboedelverzekering
Je eigen spullen op je eigen kamer. Spullen waar je

De voordelen

trots op bent en misschien soms lang voor hebt moeten

• Lage premie

sparen. Een smartphone, een TV en een uitgebreide

• Vrijwel elke onverwachte schade is gedekt

garderobe. Spullen die je niet zomaar kunt vervangen
als je ze kwijt bent door brand of diefstal. Daarom is het
verstandig om een inboedelverzekering af te sluiten.
Juist studentenkamers zijn inbraakgevoelig. Ze hebben
meestal geen alarminstallatie en in het weekend zijn ze
vaak onbewoond. En met de brandveiligheid is het in
veel studentenhuizen ook niet top geregeld.

- Niet alleen brand en diefstal, maar bijvoorbeeld ook
schroeischades door een brandende sigaret.
- Maar ook waterschade, die ontstaat als je huisgenoot
boven je de kraan laat aanstaan als hij het weekend
weg is.
• Bij studentenhuizen staan vaak deuren open. Als er
veel deurbellen zijn, is er altijd wel iemand die open
doet. Niet moeilijk om binnen te komen dus. Met onze
inboedelverzekering ben je verzekerd tegen diefstal,
als je wel je eigen kamerdeur op slot hebt.

Tip! Buitenshuisdekking
Studenten hebben steeds meer, maar
ook steeds duurdere spullen bij zich als
ze naar buiten gaan.
De nieuwste smartphone, een tablet,
zonnebril en soms een duur fototoestel.
Het is verstandig om deze spullen ook
buitenshuis te verzekeren.
Hiervoor kun je een aanvullende dekking
afsluiten bij je inboedelverzekering.

Aansprakelijkheidsverzekering
Een aansprakelijkheidsverzekering? Heb je die nodig?

De voordelen

Ja, die is erg belangrijk om te hebben. Deze dekt

• Je hebt ook dekking als je bijvoorbeeld bij je ouders

namelijk schade die jij toebrengt aan anderen.

thuis, in het weekend, schade veroorzaakt

Dan denk je al snel aan de van je huisgenoot geleende

• Standaard dekking voor €1,25 miljoen

fiets die je kapot maakt, of de tablet van je medestudent

• Schade als gevolg van een vriendendienst is gedekt

die je uit je handen laat vallen. Vervelend. Maar het

• Schade als gevolg van vrijwilligerswerk is gedekt

wordt financieel nog vervelender als je iemand per

• Geen eigen risico

ongeluk letselschade toebrengt.

Reisverzekering
Je bent jong en je wilt reizen. Of je moet voor je studie

De voordelen

regelmatig naar het buitenland. Zorg er dan in ieder

• Lage premie

geval voor dat je goed verzekerd bent.

• Uit te breiden met doorlopende annuleringsdekking

Een doorlopende reisverzekering is al snel goedkoper

• Werelddekking is apart bij te sluiten

dan losse reisverzekeringen, zeker als je vaker per jaar

• Eigen maar ook gehuurde sportmaterialen

een tripje maakt. In de Zicht studentencombinatie kun
je heel voordelig een doorlopende reisverzekering
afsluiten. Je bent dan altijd verzekerd, ook als je
spontaan besluit om het komende weekend naar
Antwerpen te gaan.

(denk aan ski- of duikuitrusting) kun je mee verzekeren

Ongevallenverzekering
Een ongeval als je jong bent? Daar wil je niet bij stil staan.

De voordelen

Toch kan het gebeuren. Met een ongevallenverzekering

• Geen eigen risico

zorg je er in ieder geval voor dat je een bedrag krijgt

• Ook ongevallen door het rijden van motor of scooter

in geval van een ongeval, waarmee je bijvoorbeeld de

zijn gedekt

(latere) woning kunt aanpassen. Of je auto.

Rechtsbijstandsverzekering
Ook als student kun je in conflict komen met derden. Stel

De voordelen

dat je niet fair wordt behandeld door je onderwijsinstelling.

• Op jou als student aangepaste dekkingen

En je wilt hier bezwaar tegen maken. Of je huisbaas

• Lage premie

verhoogt plotseling de huur heel fors. Op dat moment kan
het gemakkelijk zijn om een rechtsbijstandsverzekering
te hebben. De rechtsbijstandverzekering binnen de
Zicht studentencombinatie geeft geen volledige
dekking (bijvoorbeeld arbeidsrecht is niet standaard
meeverzekerd), maar wel dekking op die gebieden
die tijdens je studententijd van belang zijn.

de studentencombinatie? Vraag ons naar de voorwaarden.

WWW.ZICHTADVISEURS.NL
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Wil je precies weten hoe het zit met alle verzekeringen uit

