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INHOUDBESONDERHEDE VIR ONDERWYS-, LEER- EN ASSESSERINGSDOELEINDES 
Leerders moet in staat wees om: 
• Verduidelik die verskil tussen versekering en assuransie en gee voorbeelde. 
• Verduidelik die betekenis van versekerbare en nie-versekerbare risiko's en gee 

voorbeelde. 
• Omskryf / Bespreek / Verduidelik die voordele van versekering vir 'n besigheid. 
• Omskryf / Bespreek / Verduidelik beginsels van versekering vir 'n besigheid. 
• Verduidelik  versekeringskonsepte byvoorbeeld. 
o Onderversekering 
o Oorversekering 
o Gemiddelde klousule 
o Herinbesitstelling 
o Bybetaling(excess) 
• Bereken onderversekering. 
• Onderskei tussen verpligte en nie-verpligte versekering en gee voorbeelde. 
• Verduidelik / bespreek die tipe verpligte versekering: WVF, POF, Vergoedingsfonds / 

WVBS 
• Verduidelik die tipes voordele wat deur die WVF uitbetaal word. 
 
Terme en definisies 
 

Term Definisie 

Versekering Is 'n kontrak tussen 'n persoon / besigheid / versekerde wat 
versekeringsdekking benodig en die versekeringsmaatskappy / 
versekeraar wat die finansiële risiko het. 

Versekeringskontrak 'N Ooreenkoms waarvolgens die versekeraar onderneem om die 
versekerde vry te stel in geval van 'n bepaalde verlies in ruil vir 'n 
premie. 

Versekeraar 'N Versekeringsmaatskappy wat bepaalde risiko's oorneem 

Versekeraar Individu / Besigheid wat versekeringsdekking uitneem. 

Vrywaar Om te verseker dat die versekerde in die geval van verlies of 
skade vergoed, beskerm of terugbetaal. 

Premie Die bedrag betaal deur die  versekerde om gedek te wees in die 
geval van verliese / skade. 

Lewensversekering Dit is 'n langtermynversekering en word uitgehaal op die lewe 
van 'n mens en dek vir die verlies van lewe. 

Versekerbare belang Word in finansiële terme uitgedruk en is die belang wat die 
versekerde in die geval van verliese of skade kan verloor. 

Werkloosheidversekerings 
Fonds(WVF) 

Hierdie fonds bied voordele aan werkers wat werk en is nou 
werkloos om redes soos aflegging. 
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Betekenis van versekering 
• Versekering verwys na dekking vir 'n moontlike gebeurtenis wat 'n bepaalde verlies / skade 
kan veroorsaak. 
• 'n Ooreenkoms waarvolgens die versekeraar onderneem om die versekerde skadeloos te 
stel in die geval van 'n bepaalde verlies / skade. 
• Die versekerde moet 'n premie betaal vir gespesifiseerde verliese / skade wat gedek word. 
• 'n Kontrak tussen 'n persoon / besigheid / versekerde wat versekeringsdekking vereis en 
die versekeringsmaatskappy / versekeraar wat die finansiële risiko dra. 
 
NIE-VERPLIGTE VERSEKERING 
Die betekenis van nie-verpligte versekering 
• Nie-verpligte versekering is vrywillig / die versekerde het die keuse om 'n 
versekeringskontrak te sluit. 
• Versekerde sal 'n wettige versekeringskontrak aangaan met die versekeraar, wat deur 'n 
versekeringsmakelaar verteenwoordig kan word. 
 
Beskrywing van versekeringskonsepte 
Oor versekering 
• Oorversekering is wanneer die item verseker word vir meer as die werklike markwaarde. 
• Besighede / Individue ontvang nie 'n uitbetaling wat groter is as die waarde van die verlies 
teen markwaarde nie. 
• Dit beteken dat die ekstra geld wat vir die premies betaal word, nie aan die versekeraar 
uitbetaal sal word nie. 
 
Onderversekering 
• Kom voor wanneer eiendom of bates verseker word vir minder as hul volle markwaarde. 
• Die eiendom / bate is verseker vir minder as die huidige / werklike waarde van die eiendom 
/ bates. 
 
Awery klousule 
• 'n Bepaling wat deur die versekeraar gestel word wat van toepassing is wanneer eiendom / 
goedere onderverseker / versekerde is vir minder as die markwaarde. 
• Die versekeraar sal betaal vir versekerde verlies / skade in verhouding tot die versekerde 
waarde. 
• Dit beteken dat die versekerde verantwoordelik is vir 'n deel van die risiko wat nie verseker 
is nie. 
LET WEL: Die awery klousule is van toepassing wanneer goedere / bates 
onder verseker is. 
 
Berekeninge van awery klousule 
• Die versekerde bedrag word gedeel deur die markwaarde van die versekerde item en 
vermenigvuldig met die totale waarde / bedrag van die skade / verlies. 
• Versekeringsmaatskappye pas die volgende formule toe om die bedrag te bepaal om 
uit te betaal aan die versekerde: 

Pad Ongelukke Fonds 
(POF) 
Pad Ongelukke Voordele 
Skema (POVS) 

Hierdie fonds betaal vergoeding wanneer ‘n person beseer/ 
gestremd is na ‘n padongeluk en aan afhanklikes indien die 
indivdu sou sterf. 

Wet op Vergoeding vir 
Beroepsbeserings en 
Siektes (WVBS) 

Hierdie fonds vergoed werkers finansieël vir gestremdheid wat 
veroorsaak is deur ongelukke tydens die uitvoering van pligte by 
die werksplek. 
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FORMULE: (Versekerde bedrag ÷ Markwaarde) x skadevergoeding 
 
Bedrag verseker x Aantal skadevergoeding / verlies 
÷ Waarde van versekerde item 
 
 
Voorbeeld van die berekening van die awery klousule 
Peter besit 'n grasdakhuis ter waarde van R100000. Hy het sy huis verseker met Pro-
Cover Versekeraars vir R800000. ‘n Vuur in die kombuis het skade van R30000 
veroorsaak. 
 

1 Bereken die bedrag wat Pro-Cover Versekeraars Petrus sal betaal om skadevergoeding te 
dek. Toon ALLE berekeninge. 
2 Verduidelik aan Peter die rede waarom hy nie kwalifiseer vir die volle bedrag van 
skadevergoeding. 
 
R800000 x R30000 
R1000000 
 
= R24000 
 
Redes vir nie kwalifiseer vir die volle bedrag van skadevergoeding 
• Peter het sy huis vir minder (R800 000) verseker as die markwaarde 
(R1 000 000). 
• Hy was onderverseker sodat die awery klousule geaktiveer moes word. 
• Hy sal slegs R24 000 vir skadevergoeding ontvang, en nie die volle bedrag van die eis nie 
(R30 000). 
 
Herinbesitstelling 
• Dit is 'n bepaling waarvolgens die versekeraar verlore / beskadigde eiendom / goedere 
vervang word in plaas van vergoeding betaal. 
• Hierdie bepaling is van toepassing wanneer eiendom / goedere oorversekerd is. 
• Die herinbesitstellingswaarde sal nie hoër wees as die markwaarde van die verlies nie. 
• Versekerde word herstel na amper dieselfde finansiële posisie as voor die verlies 
plaasgevind het. 
Voorbeeld: 'n Besigheidseiendom wat vir R300 000 verseker is, maar die markwaarde van 
die eiendom is R200 000. As dit deur brand vernietig word, sal die versekeraar die eiendom 
herbou in plaas van kontant uit te betaal. 
 
NOTA :. 1 Herinbesitstelling is van toepassing wanneer goedere / bates oorversekerd 
is. 
2 Daar is geen formule vir die berekening van oorversekering nie. Daarom sal u nie 
gevra word om oorversekering te bereken nie. 
 
Bybetaling 
• 'n Klousule wat bepaal dat die versekerde verantwoordelik is vir 'n vaste bedrag van die eis 
wanneer 'n eis ingedien word. 
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Verskille tussen versekering en versekering 
VERSEKERING ASSURANSIE 

Gebasseer op die beginsel van 
vrywaring 

Gebasseer op die beginsel van 
sekuriteit/sekerheid 

Die versekerde dra die koste van 
potensiele verlies oor aan die 
versekeraar teen ‘n sekere premie 

Die versekeraar onderneem om ‘n 
ooreengekome bedrag te betaal na verloop 
van ‘n sekere periode verby is/met die dood 
van die versekerde, wat ookal eerste 
gebeur 

Dit dek ‘n spesifieke gebeurtenis wat 
mag gebeur 

Spesifieke gebeurtenis is ‘n sekerheid, die 
tyd van gebeurtenis is net onseker 

Van toepassing op korttemyn 
versekering 

Van toepassing op langtermyn versekering 

Voorbeelde Voorbeelde 
Eiendomsversekering, Geld in 
transito, Diefstal, Inbraak, Brand 

Lewensversekering, Uitkeerpolisse, Aftree 
annuïteite 

 

 

Voordele / Belangrikheid van versekering vir besighede 
• Oordrag van die risiko van die besigheid / versekerde aan 'n versekeringsmaatskappy / 
versekeraar. 
• Oordrag van risiko is onderworpe aan die bepalings en voorwaardes van die 
versekeringskontrak. 
• Beskerm die besigheid teen diefstal / verlies van voorraad en / of skade wat veroorsaak 
word deur natuurrampe soos oorstromings, stormskade, ens. 
• Besighede sal vergoed word vir versekerbare verliese, bv. vernietiging van eiendom deur 
brand. 
• Besighede bates, bv. voertuie / toerusting / geboue moet verseker word teen skade en / 
of diefstal. 
• Besighede word beskerm teen die verlies aan verdienste, bv. stakings deur werknemers 
wat lei tot miljoene verliese. 
• Beskerm besighede teen oneerlike werknemers. 
• Lewensversekering kan geneem word op die lewens van vennote in 'n vennootskap om 
onverwagte kapitaalverlies te voorkom. 
• Indien die dienste van sleutelpersoneel weens ongelukke / dood verlore gaan, kan die 
opbrengs van 'n versekeringspolis aan die besigheid / begunstigdes uitbetaal word. 
• Vervangingskoste vir beskadigde masjinerie / toerusting is baie hoog, daarom kan 
versekering die koste verminder / dek. 
• Beskerm besighede teen eise deur lede van die publiek vir skadevergoeding waarvoor 
die onderneming verantwoordelik is. 
• Beskerm besighede teen verliese weens die dood van 'n skuldenaar. 
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Voorbeelde van versekerbare en nie-versekerbare risiko's 
VERSEKERBARE RISIKOS NIE-VERSEKERBARE RISIKOS 

Hierdie risikos word verseker deur 
versekeringsmaatskappye. 

Hierdie risikos word nie verseker deur 
versekeringsmaatskappye nie want die 
verskeringskoste/risiko is te hoog/dit bly die 
verantwoordelikheid van die besigheid. 

Voorbeelde 
• Diefstal 
• Getrouheidsversekering 
• Inbraak 
• Geld in transito 
• Brand 
• Natuurlike ramp / Storms / Wind / Reën 
/ Hael 
• Skade aan / verlies van bates / 
voertuie / toerusting / geboue / persele 
• Beserings op perseel 

Voorbeelde 
• Verliese veroorsaak deur oorlog. 
• Die meeste risiko's ontstaan tussen 
bestellings en ontvangs van goedere. 
• Veranderings in mode. 
• Verlies veroorsaak deur bemarkings 
wanpraktyke deur die besigheid. 
• Bevordering in tegnologie / nuwe 
masjinerie uitvindings. 
 

 
 

    Voorbeelde van korttermyn en langtermyn versekering 

KORTTEMYN VERSEKERING LANGTERMYN VERSEKERING 
• Eiendomsversekering 
• geld in transito 
• diefstal 
• inbraak 
• brand 

 

• Uitkeerpolis 
• Lewensdekkingspolis / 
Lewensversekering 
• Uittree annuïteit / Pensioenfonds / 
Voorsorgfonds 
• Gestremdheidspolis 
• Traumaversekering 
• Begrafnisversekering 
• Gesondheidsversekering / Mediese fonds 

 
Beginsels van versekering 
Vrywaring / Vrywaring 
• Gewoonlik van toepassing op korttermynversekering, aangesien die versekerde 
vergoed word vir gespesifiseerde / bewese skade / verlies. 
• Versekeraar stem in om die versekerde te vergoed vir skadevergoeding / verliese wat 
in die versekeringskontrak gespesifiseer word, in ruil vir premies wat deur die 
versekerde aan die versekeraar betaal is. 
• Beskerm die versekerde teen die gespesifiseerde gebeurtenis wat mag voorkom. 
• Uitbetalings uit versekeringsmaatskappye / versekeraar sal slegs gemaak word, 
indien daar bewys is dat die vermelde gebeurtenis plaasgevind het / indien die 
versekerde die bedrag van die verlies / skade kan bewys. 
• Die bedrag van skadeloosstelling / vergoeding is beperk tot die bedrag van 
bewysbare verlies / skade, selfs al is die bedrag in die polis / versekeringskontrak hoër. 
• Die versekerde moet in dieselfde posisie geplaas word as voor die verlies / skade / 
Die versekerde mag nie wins maak uit versekering nie. 
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Sekuriteit / Sekerheid 
• Van toepassing op langtermynversekering waar die versekeraar onderneem om 'n 
ooreengekome bedrag uit te betaal in die geval van lewensverlies. 
• 'n Voorafgestelde bedrag sal uitbetaal word wanneer die versekerde 'n voorafbepaalde 
ouderdom bereik of as gevolg van 'n voorafbepaalde gebeurtenis beseer word. 
• Doel om finansiële versekering aan die versekerde te bied by aftrede / afhanklikes van die 
oorledene. 
 
Uiterste goeie trou 
• Versekerde moet eerlik wees om besonderhede te verskaf wanneer hy in 'n 
versekeringskontrak aangaan. 
• Beide partye / versekeraar en versekerde moet alle relevante feite openbaar. 
• Versekerde moet alles bekend maak wat die omvang van die risiko kan beïnvloed. 
• Besonderhede / Inligting verskaf wanneer eis moet akkuraat / waar wees. 
 
Versekerbare belang 
• Versekerde moet bewys dat hy / sy 'n finansiële verlies sal ly indien die versekerde voorwerp 
beskadig / verlore is / ophou om te bestaan. 
• 'n Versekerbare belang moet uitgedruk word in finansiële terme. 
• Versekerde moet 'n regsverhouding hê met die versekerde voorwerp in die kontrak. 
LET WEL: Die awery klousule is nie een van die beginsels van versekering nie. 
 
VERSKILLE TUSSEN VRYWARING EN SEKURITEIT/SEKERHEID 

VRYWARING SEKURITEIT 
'N moontlike verlies is verseker. Die versekerde gebeurtenis is seker, maar 

nie altyd die tyd / datum van die gebeurtenis. 

Van toepassing op 
korttermynversekering bv. eiendom / 
bates om te dek vir brand, 
diefstal, ens.  

Van toepassing op langtermynversekering, 
bv. 
lewensversekering, uitkeerpolis, 
begrafnispolis, ens. 

Versekerde moet in dieselfde 
finansiële posisie geplaas word soos 
voor die verlies./Versekerde mag nie 
wins maak uit versekering nie. 

Dit voorsien finansiële gemoedsrus vir 
toekomstige afhanklikes van die versekerde. 

Die bedrag mag uitbetaal word om die 
verlies gedeelltelik of ten volle te 
betaal 

Verseker dat die afhanklikes die 
genomineerde bedrag sal ontvang wanneer 
die gebeurtenis plaasvind. 

Die bedrag uitbetaal word bepaal deur 
die regte waarde van die verlies. 

Die bedrag uitbetaal sal nie verlies aan lewe 
kan vergoed nie. 

 
 
Die lewensvatbaarheid en relevansie van versekering vir individue en 
besighede 

• Dit is die vermoë van die versekeraar om uit te betaal wanneer dit nodig is. 
• Dit is belangrik om 'n betroubare en gevestigde versekeringsmaatskappy te kies. 
• Versekering moet finansiële sin hê aangesien versekeringskoste hoog kan wees en hulle 
dikwels op risikofaktore gebaseer is. 
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• Die individu of besigheid moet seker wees dat daar 'n werklike risiko is wat gedek moet 
word. 
• Die versekering moet nie meer kos as wat dit sou kos om die versekerde goedere te 
vervang nie. 
• Die versekerde moet alle redelike stappe neem om die risiko self te verminder en die 
versekeringsmaatskappy oor die depresiasie van hul bates te lig. 
• Voorbeeld: 'n Klein onderneming sal minder betaal om sy kantoor toerusting te verseker 
as dit goeie sekuriteit en alarm het. Dit moet ook onthou om die waarde van sy toerusting 
elke jaar aan te pas aangesien dit depresieer. 
 
Verpligte versekering 

Soorte verpligte versekering 

• Werkloosheidsversekeringsfonds (WVF) 

• Padongelukkefonds (POF) / Padongelukvoordeelskema (RABS) 

• Vergoedingsfonds / Vergoeding vir Beroepsbeserings en Siektes / COIDA 

LET WEL: Moenie verpligte versekering verwar met voorbeelde van 
langtermynversekering nie. 

 

Gedetailleerde beskrywing van tipes verpligte versekering 

Werkloosheidsversekeringsfonds (WVF) 
• Die WVF bied voordele aan werkers wat gewerk het en  
werkloos geraak het om verskeie redes. 
• Besighede dra 1% van die basiese lone teenoor WVF by, dus verminder die 
koste van die verskaffing van WVF voordele self. 
• Werknemers dra 1% van hul basiese loon by WVF by. 
• Die bydrae van besighede aan WVF verhoog die bedrag wat uitbetaal word aan 
werknemers wat werkloos word. 
• Alle werknemers wat minstens 24 uur per maand werk, moet  
geregistreer wees vir WVF / bydrae tot die WVF. 
• Dit is 'n bekostigbare bydrae wat besighede dit moontlik maak om 
plaasvervangende werkers in sommige gevalle aan te stel. 
• Die besigheid kan nie verantwoordelik gehou word vir werkloosheidsdekking nie omdat die 
WVF direk betaal aan / afhanklikes van afgestorwe bydraers. 
• Besighede is verplig om hul werknemers by die fonds te registreer en bydraes te betaal tot 
die fonds. 
 

LET WEL: Jy sal gepenaliseer word vir die gebruik van die woord "werker” se 
vergoedingsfonds" in plaas van die WVF. 
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Voordele van WVF 

Werkloosheidsvoordele 
• Werknemers wat werkloos / afgedank word weens herstrukturering / 'n vervalde kontrak, 
kan binne ses maande nadat hulle werkloos geword het, eis. 
• Werklose werknemers mag slegs eis indien hulle bygedra het tot WVF. 
• Werklose werknemers geniet hierdie voordele totdat die toegewysde fondse 
uitgeput is. 
• Indien 'n werker sy / haar kontrak vrywillig beëindig, mag hy / sy nie eis nie. 
• Geen belasting is betaalbaar op werkloosheidsvoordele nie. 
 
Siekte voordele / Ongeskiktheid 
• Werknemers mag hierdie voordele ontvang indien hulle nie meer as 14 dae kan werk 
sonder om 'n salaris / gedeelte van die salaris te ontvang. 
• Werknemers mag nie hierdie voordele eis as hulle mediese behandeling weier nie. 
 

Kraamvoordele 
• Swanger werknemers ontvang hierdie voordele vir tot 4 agtereenvolgende maande. 
• As 'n werknemer 'n miskraam gehad het, kan sy tot ses weke / 42 dae eis. 
 

Aannemingsvoordele 
• Werknemers mag hierdie voordele ontvang indien hulle 'n kind jonger as twee jaar 
aanneem. 
• Werknemers wat onbetaalde verlof neem / mag deel van hul salaris kry terwyl hulle  
 die kind by die huis versorg. 
• Slegs een ouer / maat mag eis. 
 
Afhanklikes se voordele 
• Afhanklikes mag aansoek doen om hierdie voordele indien die broodwinner sterf, wie  
bygedra het tot WVF. 
• Die eggenoot van die oorledene kan eis, of hy / sy in diens is of nie. 
LET WEL: Moenie die voordele van WVF met soorte verlof verwar nie 
 
Padongelukkefonds (POF) / Padongelukvoordeelskema (POVS) 
• POF / POVS verseker padgebruikers teen die nalatigheid van ander padgebruikers. 
• Die POF / POVS bied verpligte dekking vir alle padgebruikers in Suid-Afrika, wat Suid-
Afrikaanse besighede insluit. 
• Bestuurders van besigheidsvoertuie word vrygestel teen eise deur persone wat beseer 
word in voertuigongelukke. 
• POF / POVS word befonds deur 'n heffing op die verkoop van brandstof / diesel / petrol. 
• Die bedrag wat geëis kan word vir verlies van inkomste word beperk deur wetgewing. 
• Die naasbestaandes werkers / broodwinners wat in padongelukke beseer / gedood word, 
kan direk van POF / POVS eis. 
• Beseerde partye en nalatige bestuurders word beide deur POF / POVS gedek. 
• Die beseerde party sal vergoed word, ongeag of die nalatige bestuurder ryk / arm / 
versekerd / onversekerd is. 
• POVS het ten doel om 'n voordele skema te bied wat redelik / billik / bekostigbaar / 
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volhoubaar, ens. 
• POVS het ten doel om die eisproses te vereenvoudig / bespoedig omdat slagoffers van 
padongelukke nie meer moet bewys wie die ongeluk veroorsaak het nie. 
• POVS stel slagoffers van padongelukke vinnig in toegang tot mediese sorg, aangesien 
vertragings weens die ondersoek na ongelukke verminder is. 
LET WEL: Jy sal gepenaliseer word as jy die woord "derde party" in plaas van POF 
gebruik. 
 
Vergoeding vir Beroepsbeserings en Siektes / WVBS 
• Die fonds dek beroepsiektes en werksbeserings. 
• Vergoed werknemers vir beserings en siektes wat by die werk aangegaan word. 
• Vergoeding wat betaal word, word bepaal deur die graad van ongeskiktheid. 
• Die bydrae wat betaalbaar word, word elke paar jaar hersien volgens die risiko verbonde 
aan daardie tipe werk. 
• Alle werkgewers is verplig om by die vergoedingsfonds te registreer sodat werknemers 
vergoed word vir ongelukke en siektes wat in die werkplek ondervind word. 
• Die fonds dek werkgewers vir enige regs eis wat werkers teen hulle mag bring. 
• Werkgewers moet alle ongelukke binne 7 dae en beroepsiektes binne 14 dae aan die 
Vergoedingskommissaris rapporteer. 
• Werkgewers is verantwoordelik vir die bydrae tot die fonds en mag nie geld terug eis van 
werknemers nie / bydraes van lone aftrek. 
• In die geval van 'n werknemer se dood as gevolg van 'n werksverwante ongeluk / siekte, 
sal sy / haar afhanklike (s) finansiële ondersteuning ontvang. 
• Werknemers hoef nie by te dra tot hierdie fonds nie. 

• Werknemers ontvang mediese hulp, mits daar geen ander party / mediese fonds 
betrokke is nie. 
 

 
  Verskille tussen verpligte en nie-verpligte versekering 

Verpligte versekering Nie-verpligte versekering 
Is deur die wet vereis / daar is 
regsverpligtinge om dit uit te neem en te 
betaal 

Is vrywillig / die versekerde het 'n keuse 
om ‘n versekeringskontrak te betree 

Word deur Regering gereguleer en vereis 
nie versekeringskontrakte/makelaars nie 

Versekerde betree ‘n wetiige 
versekeringskontrak met die versekeraar, 
wat deur ‘n versekeringsmakelaar 
verteenwoordig mag word 

Betaling is in die vorm van ‘n heffing/bydrae 
wat betaal word in ‘n gesmentlike fonds, 
waaruit voordele geeis kan word onder 
sekere omstandighede  

Maandlikse/Jaarlikse betalings/premies 
wat gemaak moet word om die dekking te 
geniet van ‘n genomineerde risiko 
 

Voorbeelde 
WVF, POF en Vergoedingsfonds/WVBS  
 

Voorbeelde 
Korttermyn versekering/Multi-risiko 
versekering (diefstal, brand, ens.) 
Langtermyn 
versekering/Lewensversekering  
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