AJHdeBruijn Assurantiën
dat past u beter!

Overzicht van eventueel benodigde particuliere verzekeringen/voorzieningen

1

Heeft u op basis van uw inkomen recht op een advokaat van onvermogen?

ja

Lidmaatschap van een vakbondorganisatie geeft vaak gedeeltelijke
rechtshulp?

ja

Indien beide antwoorden

nee

2

Is uw ziektegeld voldoende verzekerd om langdurig de vaste lasten te kunnen
betalen?

ja
nee

3

Heeft u een auto met onkostenvergoeding van het bedrijf?

ja
nee

4

Heeft u spaargeld beschikbaar?
het aantal gezinsleden x e 7000,- =

ja
nee

5

Heeft u nu of in de toekomst een spaarregeling bij een bank?

ja
nee

aansprakelijkheid,

brand,

vervoer,

rechtshulp

diversen

recreatie

Aansprakelijkheids verzekering
particulier

Rechtsbijstandsverzekering
-gezin
-werk
-huis
-auto

Opstal woonhuis
-woonhuis
-recreatiewoning
-woonboot

Inboedel
-woonhuis
-recreatiewoning
-woonboot

Motorrijtuigenverzekering
-personenauto
-oldtimer
-camper

Motorfietsverzekering,
(brom)fietsverzekering

zorg

leven

Ongevallenverzekering
-gezin
-persoonlijk
-school
-auto
-motor

Begrafenis-/
crematieverzekering

6

Koopt u in de toekomst een eigen huis?

ja
nee

7

Heeft u een eigen huis met een hypotheek?

ja
nee

8

Komen er bij overlijden voldoende middelen vrij voor succesierechten of voor
de afwikkeling van de nalatenschap?

ja
nee

9

(indien kinderen)
Hebben uw kinderen recht op een volledige studie ﬁnanciering?

10

Heeft u een pensioenregeling van het bedrijf?

11

Indien een pensioenregeling gesloten is geeft deze dan recht op minimaal
70% van van het salaris als pensioen of hebben uw nabestaanden voldoende
voorzieningen?

ja
nee

Heeft u bij meerdere pensioenfondsen rechten opgebouwd door veranderen
van werkgever of ontvangt u een koopsom bij beëindiging van uw
dienstverband?

ja
nee

12

Rijksstraatweg 18
9752 AD Haren
Postadres
Postbus 626
9700 AP Groningen

ja
nee

13

Wilt u gebruik maken van een kredietvorm ‘heden’ of in de ‘toekomst’?

Ziektekosten
aanvullende
ziektekosten

Overlijdensrisicoverzekering

1

T 050 537 50 50
F 050 534 17 71

Beleggingsrekening

5,6

7,8
Glas

Pleziervaartuigverzekering
-motorboot
-zeilboot
-surfplank

Aanvullende ZW/
WIA verzekering

Kostbaarheden
o.a. verzamelingen
-antiek
-kunst
-sieraden
-postzegels
-golfuitrusting

Elektronika
-computer
-audio
-foto/
filmapparatuur

Caravanverzekering
-toercaravan
-stacaravan
-camper

Hypotheek

Pensioenverzekering

6

10
Aanvullendpensioen
-ANW-gat
-AOW tekort
-wezenvoorziening
-gouden handdruk

Studiefonds
voogdijvoorziening

9

11,12
Recreatie
-kampeer-uitrusting
-sportuitrusting
-paarden en vee

Financiereingen
-R.C. krediet
-Pers. lening
-Huurkoop
-Lease

13
Muziekinstrumenten

Reisverzekering
-doorlopend
-aflopend

ja
nee

Deze verzekeringen adviseren wij u indien u zelfstandig woont.
Deze verzekeringen adviseren wij u wanneer u betreffende bezittingen heeft.

14
Uw antwoord verwijst naar de verzekeringsvorm/voorziening die wij u adviseren.

E info@ajhdebruijn.nl
I www.ajhdebruijn.nl

5,6

Als dekking
- woonhuishypotheek
- successierechten

ja
nee

ja
nee

Spaarrekening

4

2,3

Heeft u vermogen of wilt u vermogen opbouwen?

ﬁnancieel

