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Verzekeringsfraude harder aangepakt
Met verzekeringen wordt meer gefraudeerd dan totnogtoe werd aangenomen. Volgens een recent onderzoek dat in opdracht van het Verbond Van
Verzekeraars is uitgevoerd, wordt gemiddeld bij één op de tien claims
gefraudeerd.Verzekeraars laten daarom niet langer met zich sollen. De pakkans moet het komende jaar met een factor tien omhoog.
In de particuliere markt kleeft aan één op de tien claims bij motorrijtuigen-, brand- en aansprakelijkheidsverzekeringen fraude.
Reis- en pleziervaartuigverzekerden maken het nog bonter met naar schatting zestien respectievelijk veertien procent. Fraude bij de branche rechtsbijstandverzekeringen is relatief schoon met ‘maar’ zes procent geschatte fraude.

Dit is natuurlijk heel naar, maar er is nog een vervolg. Al de andere verzekeringen die u heeft lopen kunnen worden geroyeerd ten gevolge van de
fraude. Dus ook bijvoorbeeld de opstal-, inboedel-, en aansprakelijkheidsverzekering.
Royeren naar aanleiding van fraude heeft niet alleen betrekking op het aangaan van verzekeringen, maar ook bij schade meldingen. Als er een melding
wordt gedaan die niet de juiste toedracht omschrijft, loop je het risico uit de
verzekeringen te worden gezet.
Kortom; wees altijd eerlijk en lees bij het aangaan van de verzekering goed
de vragen door. Geef bij een schademelding altijd de juiste toedracht door.
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Het Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude (CBV) zag op 1 april officieel
het levenslicht. Vanuit dit nieuwe centrum, dat binnen het Verbond Van
Verzekeraars fungeert, moet de realisatie van het Deltaplan Aanpak fraude bij
Schadeverzekeringen verder vorm krijgen. De resultaten van het onderzoek
door het Verbond Van Verzekeraars logen er niet om: de schade van verzekeringsfraude ligt alleen al voor schadeverzekeringen rond de één miljard euro
per jaar en de pakkans is minder dan één procent.
Waarom wil Groot Assurantiën u hierop attenderen?
Helaas, worden wij ook wel eens geconfronteerd met fraude, soms niet eens
bewust door verzekerde begaan. Een heel bekend voorbeeld is wel het verzekeren van een auto van een jeugdige bestuurder door de ouders. Dit om
een lagere premie te verkrijgen. Naast het feit dat je geen no-claim opbouwt, is het gevaarlijk om dit te doen. Indien de verzekeraar er achter
komt dat dit speelt zal de verzekering nietig worden verklaard. Als er dan
een schade is, dan mag je uit eigen zak de schade betalen. Premie wordt niet
teruggegeven.

Indien u geen prijs stelt op meer informatie over onze producten en diensten, dan kunt u dit
kosteloos schriftelijk melden aan Groot Assurantiën bv, Antwoordnummer 507, 1742 VB Schagen.

ANTWOORDKAART

Zoals altijd staat Groot Assurantiën
bv voor u klaar. Wij zijn u graag
van dienst bij vragen over
verzekeringen, hypotheken,
financieringen, beleggen, sparen
of pensioenen. Zie ook hiervoor
de antwoordkaart op de achterkant
van dit bulletin. Ook kunt u ons
bellen (0224) 296000.

JA, ik wil:

mijn ongevallen inzittendenverzekering
aanpassen naar ....... personen.

Stuur deze antwoordkaart in een
ongefrankeerde envelop naar:

de verkeersrechtsbijstandverzekering. Stuur mij
een aanvraagformulier.
Neem met mij contact op over de doorlopende
reisverzekering.
een afspraak om mijn verzekeringen door te
nemen.

Antwoordnummer 507
Naam ....................................................................
Adres .....................................................................
Postcode ................................................................
Woonplaats ...........................................................
Telefoon .................................................................

mei 2007

Noord 80, Postbus 174
1740 AD Schagen
Telefoon (0224) 29 60 00
Fax (0224) 21 23 66
info@grootassurantien.nl
www.grootassurantien.nl

1740 VB SCHAGEN
betrokken adviseurs

Nieuwsbrief
Dit is alweer de 12e nieuwsbrief die Groot Assurantiën uitbrengt.
Groot Assurantiën, die dit jaar 121/2 jaar bestaat, wil u door de
nieuwsbrief, op de hoogte houden van zaken die er in verzekeringsland
spelen en die wellicht in uw behoefte voorzien.
Deze nieuwsbrief besteden we onder andere aandacht aan de zorgdekking in de
doorlopende reisverzekering. Belangrijk
als u naar het buitenland op vakantie gaat.
Aandacht is er ook voor de ongevalinzittende verzekering en de dekking van
stormschade in uw opstal- en inboedelverzekering.
Naast de nieuwsbrief is er natuurlijk ook
onze website, www.grootassurantien.nl
waarop u veel informatie kunt vinden.
En… u kunt er tegenwoordig direct verzekeringen afsluiten!
Voor een aantal verzekeringen van de verzekeringsmaatschappijen
London verzekeringen
en Fortis ASR kunt u
nu vanachter uw computer direct een verzekering afsluiten.
De website is alleen een
toevoeging van het
dienstenpakket
van
Groot Assurantiën.
Wij zullen nimmer
alleen internet gebruiken om verzekeringen
af te sluiten. Groot
Assurantiën vindt het
juist heel belangrijk u te
adviseren en samen met
u te kijken welke verzekering goed voor u is.

Wij hopen dat deze 12e nieuwsbrief u zal
interesseren. Als u vragen heeft over de
zaken die aan de orde komen dan kunt u
altijd contact met ons opnemen.
Wilt u dat wij een afspraak met u maken
om uw verzekeringen door te nemen, dan
kunt u ook altijd contact met ons opnemen.
Veel leesplezier!
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Reisverzekering | Geneeskundige
De zomer is weer in aantocht en velen van u hebben weer
plannen gemaakt voor een mooie vakantiebestemming.
Misschien gaat u wel naar het buitenland en heeft al een
plaatsje gereserveerd.
Wat dan ook om de hoek komt kijken is uw reisverzekering. U kunt
een aflopende en een doorlopende reisverzekering hebben. In de
doorlopende reisverzekering is het ook mogelijk de annuleringsverzekering (doorlopend) mee te nemen. In het algemeen veel goedkoper dan steeds een losse annuleringsverzekering.
Reisverzekeringen zijn tegenwoordig opgebouwd uit diverse rubrieken. Zo kunt u naast de basisverzekering kiezen uit een ongevallendekking, europa of werelddekking, bagage, geld, extra kosten bij pech
onderweg, automobilistenhulp, geneeskundige kosten en de eerder
genoemde annuleringsverzekering
De geneeskundige kosten verdienen extra aandacht. Na de wijziging
in ons zorgstelsel per 1 januari 2006 kreeg iedereen een verplichte
zorgverzekering. Daarin is opgenomen, dat er ook dekking in het
buitenland is. Met dit gegeven sluit menigeen een reisverzekering
zonder geneeskundige kosten. Logisch, zou je in eerste instantie zeggen, maar de werkelijkheid is anders.
Het Nederlandse zorgstelsel zit ingewikkeld in elkaar. In de zorg
werkt men met codes voor bepaalde kwalen. Bij een code hoort
weer een prijskaartje. Of de kwaal eenvoudig te behandelen is of dat
er een uitvoerige ziekenhuis opname uit voortvloeit heeft geen gevolgen voor het prijskaartje.
Maar een behandeling van een bepaalde kwaal, kan in het buitenland

kosten

Heeft u een ongevallen inzittende verzekering?
Veel autobezitters hebben bij hun autoverzekering een ongevallen inzittende verzekering gesloten. Deze verzekering dekt
blijvende invaliditeit en overlijden na een ongeval het voertuig
overkomen. Deze dekking is van toepassing ongeacht of er
schuld is of niet.

totaal anders worden
behandeld, waardoor
de prijs in het buitenland (ook in de goedkope landen) vele
malen hoger ligt dan
in Nederland.
Als je dan geen reisverzekering hebt dien
je direct in het buitenland het resterende
bedrag te betalen. Dit
kan tot zeer vervelende situaties leiden.

Vele autobezitters die bijvoorbeeld voor de sportvereniging rijden of kinderen naar school brengen vinden een ongevallen inzittende verzekering
belangrijk. Een ongevallen inzittende verzekering is geen verplichte verzekering. De enige verplichte verzekering in dit kader is de wettelijke aansprakelijkheidverzekering voor motorrijtuigen.
Verzekerde bedragen die vaak voorkomen zijn: € 5.000,= voor overlijden
en € 25.000,= bij 100% blijvende invaliditeit per zitplaats.

Wat ook belangrijk is,
is dat de geneeskundige kosten dekking op
de reisverzekering via
de hulpdiensten onmiddellijk garanties verstrekt dat de rekeningen betaald zullen gaan
worden, zodat de buitenlandse zorgverleners direct aan het werk
gaan. Bij de Nederlandse basisverzekeraar en aanvullende dekking
gaat dit veel omslachtiger.
Daarom; sluit bij de reisverzekering, aflopend of doorlopend ALTIJD
de rubriek geneeskundige kosten af. Dit voorkomt veel ellende in
het buitenland.

Tot 1 juli 2007 houdt DAS rechtsbijstand een speciale actie

Verkeersdeelnemers! Dat zijn we allemaal, zodra we ook maar één
voet buiten de deur zetten. DAS rechtsbijstand voor verkeersdeelnemers zorgt ervoor dat u juridisch sterk staat bij schade en geschillen
in en rond het verkeer.
Daarbij is gedekt:
• verhaal van schade bij een verkeersongeval bijvoorbeeld met een
auto, de fiets of spelend op straat
• ook als het gaat om medische kosten, kosten voor huishoudelijke
hulp, schade door verlies van inkomsten, gemiste promotie of studie

• geschil over de aankoop van (motor)voertuigen
• geschil over onderhoud van (motor)voertuigen
• geschil over vakantieboekingen en reisovereenkomsten
U bent verzekerd in Europa en landen rondom de Middellandse Zee.
Voor aan koop (motor)voertuigen is er alleen dekking in Nederland.
De normale premie voor de rechtsbijstandverzekering voor verkeersdeelnemers is:
Per maand
Per jaar
€ 5,27
€ 60,27
Gezin
€ 4,39
€ 50,27
Alleenstaande
Wilt u in gaan op het aanbod, vul dan de antwoordkaart in of vraag
direct bij Groot Assurantiën een aanvraagformulier aan.

Begin van dit jaar zijn we weer getroffen door een zware storm. Dit is Nederland op zich wel
gewend, maar het is toch altijd zeer vervelend als er door de storm schade ontstaat.Vallende en
daardoor wegversperrende bomen, dakpannen van het dak, totale daken van bedrijfsgebouwen,
we kennen allemaal wel voorbeelden.
Gelukkig valt stormschade onder de dekking van de opstal- en inboedelverzekering en is de auto bij casco- en
beperkt casco dekking ook verzekerd. Ook een caravan, pleziervaartuig en vele andere objecten kunnen tegen
storm verzekerd zijn.
Maar is alle schade die we oplopen wel verzekerd? Dat is dus niet het geval. Graag informeren wij u wat niet verzekerd is en
wat u kunt doen om schade te voorkomen.

Kijk daarom uw ongevallen inzittende polis na. Klopt het aantal verzekerde zitplaatsen met de maximaal te vervoeren personen, inclusief de
bestuurder. Mocht dit niet juist zijn, bericht Groot Assurantiën dan om de polis aan te passen.

Flexibele aansluitslangen oorzaak van waterschade
De laatste jaren komt het voor dat apparatuur als vaatwasser,
boiler, kranen e.d. met behulp van een flexibele aansluitslang
op de waterleiding worden aangesloten.

Zeker van juridische hulp voor nog geen € 0,17 per dag!
Heeft u een autoverzekering zonder rechtsbijstanddekking of alleen
een verhaalsdekking, dan kunnen wij u een aantrekkelijk aanbod
doen. Sluit u voor 1 juli 2007 een rechtsbijstandverzekering voor verkeersdeelnemers af, dan bent u hiervoor tot de hoofdpremievervaldatum van de autoverzekering gratis verzekerd!

Auto’s zijn voorzien van verschillende zitplaatsen. Er zijn auto’s waar maximaal twee of drie personen in kunnen zitten. Dit zijn de grijskenteken
auto’s zoals vrachtwagens en bestelbusjes. Veel voorkomend zijn natuurlijk de vier of vijf zitplaatsen personenauto's. Je hebt ook particuliere
motorrijtuigen waar negen personen in kunnen plaatsnemen.
Het is voor de ongevallen inzittende verzekering daarom zeer belangrijk om na te gaan hoeveel personen u maximaal in uw auto vervoert. Het
komt namelijk vaak voor dat er maximaal vier zitplaatsen verzekerd zijn, waar er vijf personen in de auto plaats nemen. Dit kan leiden tot een
vervelende situatie, als er een ongeval plaats vindt.

U kunt zich ook laten adviseren door een/uw
installateur.

Deze slangen zijn onderhevig aan slijtage en kunnen op den duur
gaan lekken. In verband hiermee ontvangen wij regelmatig waterschadeclaims aan keukenkastjes en vloerbedekking van de
keuken of de kamer. De gevolgschade van zo’n lekkage
valt in principe onder de dekking van uw extra uitgebreide inboedel- en/of opstalverzekering.
De schade wordt wel hersteld, maar u heeft er in
het algemeen veel ellende van.
Daarom is het verstandig om deze slangen
periodiek te vervangen.
Een enkele leverancier van apparatuur vermeldt dat de flexibele aansluitslangen om de
tien jaar zou moeten worden vervangen.
Wellicht is het verstandig dit om de vijf jaar te
doen.

Storm

Bij storm zijn inboedelspullen in uw tuin meestal niet verzekerd. Muren en erfafscheidingen wel, maar
bijvoorbeeld tuinmeubilair, bomen, wasgoed, tuindecoraties vallen buiten de dekking. Het is daarom
goed dat u bij een storm op komst, dit soort zaken veilig stelt en voor zover mogelijk niet in uw tuin
laat staan.
Uw auto, motor, boot en/of caravan zijn alleen verzekerd tegen stormschade als deze zaken casco of
beperkt casco verzekerd zijn.
Bij alleen een wettelijk aansprakelijkheidsverzekering is er geen dekking voor stormschade.
Als uw auto, motor, boot en/of caravan beschadigd worden bij storm door voorwerpen zoals bomen en dakpannen
van de buren en uw bezit is niet casco of beperkt casco verzekerd, dan kunt u de schade nergens verhalen.
Er wordt wel eens verondersteld dat de buren dan de schade dienen te vergoeden, maar zij zullen niet aansprakelijk zijn bij een
stormschade, want ze kunnen zich beroepen op overmacht.

