
De FATUM 
Flexibele Levensverzekeringen 
en Pensioen- /Spaarplannen



U kiest voor FATUM, uw betrouwbare 
partner als het gaat om flexibele levens- 
en pensioenverzekeringen!

De FATUM Flexibele 
Levensverzekeringen en 
Pensioen- /Spaarplannen
De transparante levensverzekeringen en pensioen-/spaarplannen 
van FATUM bieden iedereen de gelegenheid om tegen aantrekkelijke 
voorwaarden een extra uitkering voor het gezin of zichzelf garant te 
stellen. Er zijn verschillende soorten levensverzekeringen en pen-
sioen-/ spaarplannen mogelijk.

De FATUM Levens- en Pensioenverzekeringen zijn flexibel, omdat de 
verschillende verzekeringsvormen volledig afgestemd worden op uw 
behoefte, kapitaal en persoonlijke omstandigheden. Vraag vandaag 
nog een adviesgesprek aan! FATUM bespreekt graag alle mogelijk- 
heden met u. 
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☐ FATUM Levensverzekeringen 
voor particulieren:

☐ Tijdelijke kapitaalverzekering 
bij overlijden

☐ Gemengde verzekering
☐ Tijdelijke, dalende kapitaal-

verzekering bij overlijden 

☐ FATUM Pensioen- /Spaar-
plannen:

☐ Collectief Pensioen/Spaarplan 
voor bedrijven

☐ Pensioen/Spaarplan voor 
particulieren

☐ Het FATUM Studieplan

Kies de perfecte levensverzekering of 
het pensioen- /spaarplan dat precies bij u past:

www.fatum-suriname.com
Vraag vandaag nog een offerte aan voor een verzekering die 
precies bij u past!  Online aanvragen is zelfs nog makkelijker: 
Ga naar → www.fatum-suriname.com. 



De FATUM
Levensverzekeringen 
Een levensverzekering kan afgesloten worden om een uitke-
ring garant te stellen voor uw nabestaanden of voor uzelf, op 
een vooraf bepaald moment. Zo hangt de uitkering bijvoor- 
beeld af van het overlijden of in leven zijn van de verzekerde 
persoon op een bepaalde datum. Levensverzekeringen die 
alleen uitkeren bij overlijden, zijn een overlijdensrisicover-  
zekering. Levensverzekeringen beschermen uw nabestaanden 
tegen financiële problemen bij overlijden. De hoogte van het 
uit te keren bedrag bepaalt u zelf. 

Wat u moet weten:

•	 Het te verzekeren kapitaal en de looptijd van de 
verzekering, afhankelijk van de vooraf bepaalde 
einddatum, worden op basis van uw persoon- 
lijke behoefte en financiële mogelijkheden, 
door uzelf als verzekerde vastgesteld.

•	 Acceptatie van de verzekering door FATUM ge- 
schiedt op grond van een volledig ingevuld en 
ondertekend aanvraagformulier.

•	 Indien de medisch adviseur van FATUM het 
noodzakelijk acht, kan hij aanvullende infor-
matie opvragen of u vragen om een gezond-
heidsonderzoek (zgn. medische keuring) te 
laten doen.

•	 Er geldt uitsluiting van de uitkering wanneer 
het overlijden van de verzekerde het gevolg is 
van een misdrijf gepleegd door de begunstig-
de of waaraan de begunstigde medeplichtig is 
geweest.

•	 Bij overlijden moeten de volgende bescheiden 
overlegd worden:
•	 De originele polis;
•	 Een bewijs waaruit de geboortedatum van de 

verzekerde blijkt;
•	 Een identificatiebewijs van de begunstigde(n);
•	 Een verklaring van een geneesheer, vermeldende 

de oorzaak van de dood;
•	 Een uittreksel uit het register van overlijden;
•	 In geval van wettelijke erfgenamen een verkla-

ring van erfrecht.
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•	 De Tijdelijke kapitaalverzekering bij overlijden

De Tijdelijke kapitaalverzekering bij overlijden is een risicoverzeke-
ring. Deze verzekering dekt het risico van overlijden voor de verze-
kerde waarbij, ingeval van overlijden vóór een vooraf bepaalde eind-
datum, het kapitaal wordt uitgekeerd aan de begunstigde(n). Indien 
verzekerde op de einddatum nog in leven is, vervalt de verzekering 
zonder uitkering van het kapitaal.

Verzekerde som en premie
Het te verzekeren kapitaal (verzekerde som) wordt op basis van de 
behoefte en financiële mogelijkheden van de verzekerde, door de ver-
zekerde zelf vastgesteld. De premie wordt jaarlijks betaald of, indien 
er sprake is van een koopsom, eenmalig vooruit. 

Er is sprake van een koopsom indien het te verzekeren kapitaal klei-
ner is dan SRD 15.000,- of EUR/USD 5.000,- en de looptijd maximaal 
vijf jaren bedraagt. Bij looptijden langer dan vijf jaren wordt bekeken 
of er nog sprake kan zijn van een koopsom, dan wel een jaarpremie. 
In het geval van een koopsompolis, wordt een premie over de volledi-
ge duur van de verzekering in rekening gebracht. Bij de premiebere-
kening wordt uitgegaan van de tariefspremie, waarbij afhankelijk van 
de looptijd een korting voor de betaling van de premie ineens wordt 
verleend.

De Tijdelijke kapitaalverzekering bij overlijden kan gesloten worden 
met een minimumduur van één jaar. De minimum jaarpremie be-
draagt SRD 40,- / USD 15,- / EUR 15,- exclusief administratie- en 
zegelkosten.
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← Met de levensverzekeringen van 
FATUM kunt u uw gezin beschermen 
tegen het wegvallen van een inkomen 
wanneer u er zelf niet meer bent.
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•	 De Tijdelijke, dalende kapitaalverzekering              
bij overlijden

De Gemengde verzekering is een zogeheten spaarverzekering waar-
bij het kapitaal jaarlijks verhoogd wordt met een vooraf vastgestelde 
winst. 

Deze verzekering dekt het risico van overlijden voor de verzekerde, 
waarbij er twee uitkeringsmomenten mogelijk zijn:

•	 Indien verzekerde op de einddatum nog in leven is wordt het 
kapitaal aan verzekerde zelf uitgekeerd aangevuld met de winst 
berekend tot de einddatum.

•	 Indien de verzekerde vÓÓr de einddatum overlijdt wordt het ka-
pitaal aan de begunstigde(n) uitgekeerd, aangevuld met de winst 
berekend tot de datum van overlijden.

Verzekerde som en premie
Het te verzekeren kapitaal (verzekerde som) wordt op basis van de 
behoefte en financiële mogelijkheden van de verzekerde, door de 
verzekerde zelf vastgesteld en wordt jaarlijks verhoogd met de vooraf 
vastgestelde winst. Bij deze verzekering wordt een jaarpremie vastge- 
steld. 

De Gemengde verzekering kan gesloten worden met een minimum-
duur van één jaar. De minimum jaarpremie bedraagt SRD 200,- /  
USD 75,- / EUR 75,- exclusief administratie- en zegelkosten.

•	 De Gemengde verzekering

De Tijdelijke, dalende kapitaalverzekering bij overlijden dekt het risi-
co van overlijden voor de verzekerde waarbij, ingeval van overlijden 
vóór een vooraf bepaalde einddatum, het op het tijdstip van over-
lijden verzekerde kapitaal wordt uitgekeerd aan de begunstigde(n). 
Indien de verzekerde op de einddatum nog in leven is, vervalt de 
verzekering zonder uitkering van het kapitaal.

Verzekerde som en premie
Het te verzekeren kapitaal (verzekerde som) wordt op basis van de 
behoefte en financiële mogelijkheden van de verzekerde, door de ver-
zekeringnemer zelf vastgesteld. Echter daalt bij deze verzekering het 
verzekerde kapitaal aan het eind van elk verzekeringsjaar met hetzelf-
de bedrag. Dit bedrag wordt vastgesteld door het aanvangskapitaal te 
delen door de duur van de verzekering (looptijd in jaren).

Deze verzekering kan gesloten worden met een minimumduur van 
drie jaar. De minimum jaarpremie bedraagt SRD 40,- / USD 15,- / 
EUR 15,- exclusief administratie- en zegelkosten. 

De duur van de premiebetaling (t) is afhankelijk van de looptijd van 
de verzekering (n) t.w.:
•	 indien de looptijd van de verzekering korter is dan l0 jaar, dan 

geldt: t = n / 2 (altijd afgerond naar beneden).
•	 indien de looptijd van de verzekering langer is dan 10 jaar, dan 

geldt: t = n – 5.
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De FATUM
Pensioen- en Spaarplannen
Als u zelfstandig ondernemer bent, is het 
regelen van een pensioen heel belangrijk. 
Veel zelfstandige ondernemers en vrije 
beroepsbeoefenaren komen er pas laat 
achter dat zij op hun oude dag niet het 
inkomen hebben dat zij graag zouden 
willen. Maar ook particulieren in 
loondienst willen later graag iets extra’s 
bovenop de wettelijke oudedagsvoor-
zieningen ontvangen. Daarom is het erg 
belangrijk om nu al goed over uw oude dag 
na te denken en de juiste voorzieningen te 
treffen. 

•	 De premie die u periodiek betaalt, vormt de basis voor 
het pensioenkapitaal. Het FATUM Pensioen/Spaar-
plan voor Particulieren voorziet in een gegarandeerde 
uitkering van het opgebouwd pensioenkapitaal op de 
pensioendatum.

•	 De pensioendatum is de dag waarop u met pensioen 
wenst te gaan, bijvoorbeeld op uw 60ste verjaardag. 
Bij overlijden wordt dit kapitaal aan uw nabestaanden 
uitgekeerd. 

•	 Over het jaarlijks opgebouwd (gespaard) bedrag    
wordt er een rendement toegekend.

•	 Periodiek ontvangt u een pensioenoverzicht waarop u 
kunt zien wat u heeft gespaard.

•	 De belangrijkste voorwaarden zijn:
•	 Deelname leeftijd vanaf 18 jaar;
•	 Pensioenleeftijd 60 jaar of zoals overeengekomen;
•	 Uw eigen bijdrage is een vast bedrag of een percentage 

van uw inkomen per maand;
•	 Bij invaliditeit loopt uw pensioenopbouw door;
•	 Bij overlijden wordt uw opgebouwd pensioen aan uw 

nabestaanden uitgekeerd;
•	 U kunt vervroegd uit het plan stappen;
•	 Onderdeel van het FATUM Pensioen/Spaarplan voor 

particulieren is een overlijdensrisicoverzekering.

Wat u moet weten:
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•	 Collectief Pensioen- /Spaarplan voor bedrijven

Als werkgever kunt u, aanvullend op de Wet Algemeen Pensioen, een 
pensioen/spaarplan afsluiten voor uw werknemers in vaste dienst. 

Het pensioen/spaarplan houdt in dat de werknemer en werkgever 
maandelijks een bedrag sparen om aanvullend pensioenkapitaal op te 
bouwen. Bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van 60 
jaar (of zoals afgesproken met uw werknemer) heeft de werknemer 
recht op een pensioen bovenop de wettelijke regelingen en de AOV.

Voorbeeld
De werknemer spaart elke maand 10% van het basis maandsalaris, en 
de werkgever spaart voor de werknemer 15% van hetzelfde bedrag. 
Elke maand wordt er dus totaal 25% van het basismaandloon ge-
spaard. Na aftrek van de administratiekosten en verzekeringspremie 
wordt dit bedrag geïnvesteerd in het Pensioen/Spaarplan waar jaar-  
lijks een gegarandeerde rente over wordt toegekend. 

Bij invaliditeit loopt de pensioenopbouw door en bij overlijden 
wordt het opgebouwd pensioen aan de nabestaanden uitgekeerd. Ook 
bestaat de mogelijkheid voor werknemers om vervroegd uit het plan 
te stappen of door te sparen na het 60ste jaar.

Wat gebeurt er op de pensioendatum?
Op de dag dat de werknemer de leeftijd bereikt dat hij met pensioen 
gaat, komt het opgebouwd kapitaal vrij. Hij mag dan kiezen, of hij 
ontvangt het bedrag ineens, gespreid over enkele termijnen of hij kiest 
ervoor om gedurende de rest van zijn leven een pensioenregeling te 
ontvangen, dit betekent dat hij dan maandelijks een lijfrente-uitkering 
ontvangt. 

Wat gebeurt er bij overlijden voor de pensioendatum?
Het opgebouwd pensioenbedrag wordt uitgekeerd aan de begunstig-
den (de partner/kinderen) in het jaar waarin de overleden werknemer 
de overeengekomen pensioengerechtigde leeftijd zou hebben bereikt.

Wat gebeurt er bij uitdiensttreding?
Als deelnemer in het pensioen/spaarplan binnen drie jaren na instap 
de dienstbetrekking beëindigt, wordt de maandelijkse bijdrage aan 
hem gerestitueerd (na aftrek van 2,5% administratiekosten).

Pensioenoverzicht
Aan het begin van elk jaar krijgt de deelnemer van de verzekeraar een 
overzicht waarop duidelijk te zien is wat het opgebouwd pensioenka-
pitaal is op de 31e december van het voorgaand jaar. De werkgever 
geeft wijzigingen in persoonlijke situaties en dienstbetrekking tijdig 
door aan de verzekeraar zodat het overzicht altijd de juiste weergave 
is van het opgebouwd pensioen. Zo weet de deelnemer altijd waar hij 
recht op heeft en wat hij aan pensioen heeft opgebouwd.



Als u kinderen heeft, dan weet u hoe snel ze opgroeien! U wilt het 
allerbeste voor uw kinderen, zodat ook zij volwaardige burgers in de 
samenleving kunnen worden. Weet u al wat ze straks willen worden? 
Piloot, dokter, verpleegster, brandweerman of onderwijzeres?

Wat zij uiteindelijk ook kiezen, studeren kost geld. Heeft u reeds 
nagedacht over de kosten van de studie van uw kind(eren)? Met het 
Studieplan van FATUM zorgt u ervoor dat u tijdig en extra voordelig 
spaart.

U verzekert uw kinderen van de kans op goed onderwijs en een daar-
mee ook een goede toekomst. 

Hoe werkt het FATUM Studieplan?
De premie die u periodiek betaalt vormt de basis voor het studiekapi-
taal. Een gering bedrag aan administratiekosten en een verzekerings-
premie voor een levensverzekering wordt ingehouden op de premie. 
Het resterend bedrag wordt geïnvesteerd in het FATUM Studieplan. 
Over het jaarlijks opgebouwd (gespaard) bedrag wordt er een rende-
ment  toegekend. Net als bij de overige spaarplannen van FATUM, 
spaart u dus niet alleen, maar er komt ook nog rente bovenop het 
gespaard bedrag waardoor uw kapitaal toeneemt. Periodiek ontvangt  
u een overzicht waarop u kunt zien wat u heeft  gespaard.

Het FATUM Studieplan voorziet in een gegarandeerde uitkering van 
het opgebouwd kapitaal wanneer uw kind gaat studeren. Hiermee 
verzekert u de betaling van lesgelden en overige benodigdheden voor 
de studie. 
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•	 FATUM Studieplan voor uw kinderen•	 FATUM Pensioen- /Spaarplan voor 
particulieren

Er zijn verschillende soorten pensioen-/ spaarplannen mogelijk, 
afhankelijk van uw behoefte, kapitaal en persoonlijke omstandighe-
den. FATUM bespreekt graag alle mogelijkheden met u.

Een FATUM Pensioen- /Spaarplan kan worden afgesloten door ver-
zekerde voor zichzelf, of door een bedrijf voor een of meer van haar 
medewerkers. De premie die periodiek betaald wordt, vormt de basis 
voor het pensioenkapitaal. Over het jaarlijks opgebouwd (gespaard) 
bedrag wordt er een rendement toegekend. Periodiek ontvangt de 
verzekerde een pensioenoverzicht waarop te zien is wat er tot dan toe 
is gespaard.

Uitkering
Het FATUM Pensioen/Spaarplan voor Particulieren voorziet in een 
gegarandeerde uitkering van het opgebouwd pensioenkapitaal op de 
pensioendatum. 
Bij het bereiken van de pensioendatum heeft men de volgende moge-
lijkheden voor uitkering:
•	 Ineens: het bedrag van de cumulatieve besparingen, vermeerderd 

met het geaccumuleerd gegarandeerd rendement zal worden uit-
gekeerd na aftrek van belastingen, bij het bereiken van de overeen-
gekomen pensioengerechtigde leeftijd;

•	 Bij de aankoop van een lijfrente door de verzekerde: in dit geval 
zal de verzekerde maandelijks / per kwartaal / of jaarlijks pen- 
sioenuitkeringen ontvangen.

Wat gebeurt er bij overlijden voor de pensioendatum?
Het opgebouwd pensioenkapitaal zal op de afgesproken pensioenda-
tum van de verzekerde worden uitgekeerd aan de begunstigden. 



Kijk op de website voor 
meer informatie over 
de verschillende verzeke-
ringen en vraag direct 
online een verzekering aan!

Paramaribo
Hoofdkantoor

Noorderkerkstraat 5-7
Telefoon: 471541

Kwatta
Bijkantoor

Kwattaweg 405
Telefoon: 465755

Nickerie
Bijkantoor

Landingstraat 14
Telefoon: 231537

www.fatum-suriname.com | info@fatum-suriname.com

FATUM Online
Meer voordeel!


