Personen
We krijgen steeds meer bezittingen, gebruiken meer diensten en worden mobieler. De kans dat we schade of letsel
veroorzaken of oplopen wordt daardoor steeds groter. De gevolgen daarvan kunnen ingrijpend zijn. De verzekeringen
uit het Zicht privépakket vangen niet alleen de financiële klappen op, maar bieden ook uitgebreide hulpverlening.
Met de verzekeringen uit de categorie Personen vindt u alles voor de financiële en juridische bescherming van uw
gezinsleden en uzelf.

Aansprakelijkheidsverzekering
Een kleine inschattingsfout waardoor u iemand anders schade toebrengt, is zo gemaakt. U lette even niet op.
Of u werd afgeleid. Het kan gebeuren. En dan kunt u voor de aangerichte schade aansprakelijk worden gesteld.
Voor schades aan iemands bezittingen, voor lichamelijk letsel, maar ook voor het leed dat daaruit voortvloeit.

verzekering • bedrijfsrisico • hypotheek • pensioen

Pluspunten van de
aansprakelijkheidsverzekering

De ongevallenverzekering heeft twee varianten.

• Met deze verzekering zijn u en uw gezinsleden

thuiswonende gezinsleden verzekerd, voor studie

Met de gezinsongevallenverzekering zijn alle

verzekerd tegen gebeurtenissen waarvoor u

uitwonende gezinsleden en ongehuwde kinderen tot

aansprakelijk gesteld kunt worden. Niet alleen als u

27 jaar. Met de persoonlijke ongevallenverzekering

zelf schade aanricht of iets nalaat, maar bijvoorbeeld

kunt u een verzekering op maat afsluiten.

ook als uw huisdier iets beschadigt.
• Schade als gevolg van een vriendendienst is ook

Rechtsbijstandverzekering

verzekerd. Als u een vriend helpt met verhuizen en

Gelijk hebben is één, gelijk krijgen is een tweede.

er gaat iets mis, dan valt dat ook onder de dekking.

Wij helpen u graag om het gelijk aan uw kant te krijgen.

• Doet u vrijwilligerswerk? Ook daar kan iets verkeerd

Denk aan een tweedehands auto die snel gebreken

gaan waarvoor u aansprakelijk gesteld kunt worden

vertoont, een burenruzie of een conflict met uw

en ook dat is meeverzekerd.

werkgever. Juridische kwesties kunnen snel ingewikkeld

• Wereldwijde dekking.

worden. Een rechtsbijstandverzekering is dan geen
overbodige luxe.

Ongevallenverzekering
betrokken raakt en misschien zelfs plastische chirurgie

Pluspunten van de
rechtsbijstandverzekering

nodig heeft, dan is financiële rugdekking zeer welkom.

• U kunt met al uw vragen rechtstreeks terecht bij

Als u of een van uw gezinsleden bij een ongeval

Met een ongevallenverzekering hoeft u zich over de
financiële gevolgen in ieder geval geen zorgen te

ervaren juristen.
• We houden rekening met uw wensen en voorkeuren

maken. In geval van overlijden of invaliditeit keert de

en wat u nodig heeft in uw situatie. U bepaalt zelf

ongevallenverzekering het geld uit dat hard nodig

welke onderdelen u wilt verzekeren

kan zijn voor uw gezin.

(bijvoorbeeld wonen, werk en/of verkeer).
• U krijgt gratis juridisch advies, buiten de dekking en

Pluspunten van de ongevallenverzekering

preventief.

• Met deze verzekering bent u of is uw gezin overal
ter wereld verzekerd bij ongevallen. De verzekering
zorgt voor een uitkering bij invaliditeit of overlijden.
• Ook ongevallen door het rijden op een motor of scooter
zijn meeverzekerd voor gezinsleden van 25 jaar of ouder.
• Tandheelkundige kosten na een ongeval van kinderen
zijn meeverzekerd tot een maximum van € 1.000,-
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