
Het FATUM 
Flexibel Particulieren Pakket
Verzekeringen op maat voor elk gezin en individu



U kiest voor FATUM, uw betrouwbare 
partner als het gaat om particuliere 
verzekeringen!

Het FATUM 
Flexibel Particulieren Pakket
Met een zeker en veilig gevoel samen met uw dierbaren van het leven 
genieten. Daar zorgt FATUM graag voor. Het FATUM Flexibel pakket 
voor Particulieren bestaat uit essentiële verzekeringen die u volledig 
kunt afstemmen op uw persoonlijke behoeften.

Het FATUM Particulieren Pakket is flexibel, omdat u zelf kiest welke ver- 
zekeringen passen bij úw situatie. U maakt het pakket dus zo groot als u 
zelf wilt. FATUM adviseert u graag daarbij.
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☐ Voor uw woonhuis en        
inboedel:
☐ Brandverzekering voor 

woonhuizen
☐ Inboedelverzekering
☐ Inbraakverzekering
☐ Extra dekking Storm- en 

Rukwinden
☐ Gratis Glasverzekering

☐ Verzekeringen voor uw 
voertuig:
☐ WAM-verzekering
☐ Cascoverzekering 
☐ Gratis Ongevallen-           

verzekering voor inzittende         
personen (OVIP)

☐ Verzekeringen voor u en uw 
gezin:
☐ Aansprakelijkheids-         

verzekering Particulieren
☐ Levensverzekering voor uzelf 

en uw partner
☐ Pensioen-/ Spaarplan voor 

particulieren
☐ FATUM Studieplan voor uw 

kinderen
☐ Reisverzekeringen

Vraag vandaag nog een offerte aan 
voor een compleet of beperkt pakket 
voor u en uw gezin! 

Online aanvragen is zelfs nog 
makkelijker: Ga naar →
www.fatum-suriname.com. 

Stel uw eigen FATUM Flexibel Particulieren Pakket samen, 
speciaal voor u en uw gezin:

www.fatum-suriname.com



Verzekeringen voor uw 
woonhuis en inboedel
Met de woonhuisverzekeringen van FATUM kunt u met een veilig en 
zeker gevoel genieten van uw woning. Naast schade door brand en 
water, kunt u ook de schade door rukwinden verzekeren. Verzeker 
naast uw woning, ook uw inboedel. Uw bezit is waardevol!

•	 Brandverzekering voor woonhuizen

De brandverzekering van FATUM geeft dekking tegen de financiële 
schade en gevolgen van brand, blikseminslag, waterschade als gevolg 
van bluswerkzaamheden en ontploffing. U kunt de dekking uitbreiden 
met een dekking voor opruimingskosten en bereddingskosten (kos-
ten die u zelf in het kader van een van de gebeurtenissen maakt, om 
tijdelijk of provisorisch verdere schade te voorkomen door het treffen 
van noodvoorzieningen). 

  

Verzekerde som en premie
Om er zeker van te zijn dat u de juiste waarde van uw woonhuis ver-
zekert, stelt de inspecteur van FATUM de verzekerde som vast. Het 
risico wordt overigens altijd in overleg met u beoordeeld.

De premie hangt behalve van de te verzekeren waarde, ook nog af van 
andere factoren zoals de ligging en de bouwaard van uw woonhuis.

•	 Inboedelverzekering

Ongeacht of u een woning huurt of in eigendom heeft, kan brand 
veel schade aan uw inboedel toebrengen.  Omdat de brandverze-
kering voor het woonhuis de schade aan uw inboedel niet dekt, 
is het verstandig deze te verzekeren. 

De schade aan uw inboedel kan worden veroorzaakt door de 
brand zelf, zoals schade door het afbranden van meubels en 
schade aan uw wanden en tapijt veroorzaakt door rook en roet. 
Maar u kunt natuurlijk ook (water)schade oplopen door de 
bluswerkzaamheden die worden verricht. Tegen al deze risico’s 
biedt de Inboedelverzekering van FATUM een goede dekking. 
Deze verzekering dekt ook de schade aan uw inboedel ingeval 
van een blikseminslag. 

Verzekerde som en premie
Uw inboedel wordt getaxeerd door de inspecteur van FATUM 
die het risico beoordeelt. De waarde van uw inboedel is vast te 
stellen door alle goederen met de (gemiddelde) waarde op te 
geven op een inboedellijst. 

De premie hangt af van deze en meer factoren zoals de ligging en 
bouwaard. 
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•	 Glasverzekering
→ Als extra voordeel biedt FATUM bij het 
afsluiten van uw woonhuisverzekering een 
gratis glasverzekering!

← Het is bij woonhuisverzekeringen   
   van belang de verzekerde som re- 
   gelmatig te laten aanpassen zodat 
   u altijd tegen de juiste waarde ver-
   zekerd bent.



•	 Inbraakverzekering

De inbraakverzekering mag niet ontbreken in uw pakket en vormt 
een goede aanvulling op de brandverzekering. Deze verzekering dekt 
de kosten van de schade die veroorzaakt wordt door diefstal na in-
braak van buitenaf en door vernieling of beschadiging van uw woon-
huis ten gevolge van de inbraak. 

Deze verzekeringsvorm wordt aangeboden als optie naast de dekking 
van de brand- en inboedelverzekering en kan derhalve alleen worden 
afgesloten als er ook een brandverzekering afgesloten is. 

Verzekerde som en premie
De verzekerde som is gelijk aan die van de brandverzekering en de 
premie hangt net als bij de brandverzekering af van verschillende 
factoren zoals ligging en bouwaard van het pand.

Tips
•	 Tref preventieve maatregelen tegen inbraak. Denk aan dievenijzer, 

goede sloten en een alarmsysteem. Wees nooit nalatig met het afslui-
ten en vergrendelen van alle mogelijke toegangen tot uw huis, zoals 
ramen, deuren en luiken.

•	 Bewaar geen sleutels op “geheime” plekken buitenshuis. 
•	 Berg zeer waardevolle spullen en sieraden goed op (in een kluis).
•	 Zorg voor voldoende verlichting rondom uw woning.
•	 Zorg dat er geen ladders of andere hulpmiddelen bij uw woning 

staan die het makkelijk maken naar binnen te klimmen.
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•	 Extra dekking Storm- en Rukwinden

De laatste jaren hebben we in Suriname te maken met rukwinden en 
stormen. De schade die hierbij veroorzaakt kan worden aan uw huis 
en inboedel is aanzienlijk. Denk bijvoorbeeld aan beschadiging aan 
de kapconstructie (het dak), of delen hiervan, of schade door takken 
en bomen die op uw woonhuis terecht komen en de gevolgschade aan 
uw inboedel door regen. Daarom is een verzekering hiertegen even 
noodzakelijk geworden als een brandverzekering. 

Veel huiseigenaren hebben zich in het verleden niet verzekerd tegen 
schade als gevolg van rukwinden en tropische stormen. FATUM biedt 
u de mogelijkheid om u hiertegen te verzekeren tegen aantrekkelijke 
premie.

Verzekerde som en premie
Wilt u deze dekking aanvullend op uw woonhuisverzekering, dan 
betaalt u een extra premie van:
•	 Voor stenen en gemengde constructies: 0.50 ‰ van de verzekerde 

som van de brandverzekering.
•	 Voor houten constructies: 0.90 ‰ van de verzekerde som van de 

brandverzekering.
•	 Bij het meeverzekeren van uw inboedel betaalt u 0.50 ‰ extra 

premie.
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Verzekeringen voor uw
motorvoertuig(en)

Met de verzekeringen 
van FATUM laat u niets 
aan het toeval over! 
U weet precies waar u 
aan toe bent wanneer er 
zich schade voordoet. 
De schade wordt vlot 
afgehandeld en voor u 
het weet kunt u weer 
verder. Wat er ook ge-
beurt...

Stel, u krijgt een ongeluk met uw auto, bus of bromfiets. Wanneer bij 
dit ongeluk een andere partij betrokken is en die partij schade heeft 
geleden, bent u wettelijk aansprakelijk voor de financiële gevolgen 
hiervan. Maar ook de schade aan uw eigen voertuig brengt kosten 
met zich mee. Met de motorrijtuigenverzekeringen van FATUM dekt 
u zich optimaal in tegen deze kosten.
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•	 Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering voor   
Motorrijtuigen (WAM)

De WAM-verzekering is een bij wet verplichte verzekering voor elke 
eigenaar van een motorvoertuig zoals een auto, bromfiets, bus of 
vrachtwagen. 

De verzekering dekt de aansprakelijkheid van de eigenaar, de bestuur-
der en de inzittende van het verzekerd voertuig, wanneer deze schade 
toebrengt aan personen en/of goederen. U voldoet aan uw wettelijke 
verplichting met de WAM-verzekering van FATUM. 

Verzekerde som en premie
De verzekerde som is de maximum schade-uitkering waarvoor de 
verzekering is aangegaan. De premies worden vastgesteld per cate-
gorie voertuig. Bij de FATUM WAM-verzekering is het eigen risico 
meeverzekerd (voorheen was dit SRD 150,-). Dit wil zeggen dat u bij 
schade alleen komt claimen en geen eigen risico hoeft te betalen.  



•	 Cascoverzekering

In aanvulling op de WAM-verzekering, kunt u een Cascover-
zekering afsluiten om uzelf te beschermen tegen onvoorziene 
kosten bij schade aan en verlies van uw eigen voertuig. 

De Cascoverzekering is geen bij wet verplichte verzekering, maar 
zeker nuttig te noemen, daar de financiële gevolgen van schade 
vaak vele malen hoger kunnen uitvallen dan de premie die u 
voor deze verzekering betaalt.

Bij schade aan uw voertuig kunt u denken aan schade veroor-
zaakt door een ongeluk, brand en/of het te water raken van uw 
voertuig. Met deze verzekering bent u ook gedekt tegen diefstal 
van het voertuig.

Verzekerde som en premie
Als verzekerde som wordt bij nieuwe voertuigen de catalogus- 
waarde aangehouden. Bij niet nieuwe voertuigen wordt een 
taxatie van het voertuig uitgevoerd door de maatschappij. De 
premie is 4% van de cataloguswaarde voor personenvoertuigen 
in de privesfeer. Voor zakelijke voertuigen, bussen en vrachtwa-
gens geldt 5.5%. 
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•	 Ongevallenverzekering voor inzittende 
personen (OVIP)

Bij een ongeluk met uw auto bent u waarschijnlijk erg dankbaar 
wanneer de inzittenden het er goed vanaf brengen. Maar in het 
ergste geval kan er sprake zijn van bijvoorbeeld (blijvende) invali-
diteit van een inzittende, of zelfs overlijden. 

De ongevallenverzekering voor inzittende personen (OVIP) is 
een aanvullende verzekering die kan worden afgesloten bij een 
autoverzekering. De verzekering is geldig gedurende de rit van de 
verzekerde auto, bij het in- en uitstappen en bij het aan die auto 
verrichten van noodreparaties langs de weg. De verzekering is 
ook geldig wanneer u een vervangend voertuig rijdt, omdat uw 
eigen voertuig bijvoorbeeld in reparatie is. 

De verzekering geldt voor alle inzittenden die worden vervoerd 
met toestemming van degene die de polis heeft afgesloten. Let 
wel, de verzekering geldt niet ingeval de inzittenden worden ver-
voerd tegen betaling.

Verzekerde som en premie
Gedekt worden de kosten bij overlijden (rubriek A), blijvende 
invaliditeit (rubriek B) en medische behandeling (rubriek D) als 
gevolg van het ongeval. Bij deze rubrieken geldt dat er een vast 
bedrag in de vorm van een kapitaalsuitkering verzekerd wordt. 
Voor het verzekeren van één van de rubrieken, of een combinatie 
van rubrieken gelden standaardpremies. 

Bij rubriek A en B geldt een kapitaalsuitkering van respectievelijk 
SRD 20.000,- en 40.000,- tegen een premie van SRD 100,- per jaar 
per voertuig. Bij medeverzekering van Rubriek D voor een dek-
king van SRD 2.000,- bedraagt de jaarpremie SRD 110,-.
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→ De OVIP is gratis indien u zowel     
   WAM- als Casco verzekerd bent   
   bij FATUM!



Een ongeluk schuilt in een klein hoekje. Het kan altijd gebeuren dat 
u, of een van uw inwonende familieleden of huisdieren per ongeluk 
schade toebrengt aan anderen of eigendommen van anderen. Dit is 
erg vervelend voor u, omdat u kunt worden aangesproken voor de 
financiële schade die wordt geleden door de ander. 

Met de Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren (AVP) van 
FATUM bent u goed tegen dergelijke ongelukken beschermd. Deze 
bescherming geldt voor uzelf en uw gezinsleden, inwonende fami-
lieleden, uitwonende studerende kinderen, de eigenaar van het pand 
dat u bewoont en uw huisdieren. De verzekering is overal ter wereld 
gedurende 24 uur per dag van kracht, op voorwaarde dat u als verze-
keringnemer uw werkelijke woonplaats in Suriname heeft.

Verzekerde som en premie
Dekking per jaar: SRD  20.000,-
Premie per jaar: SRD  65,-
Eigen risico per gebeurtenis: SRD 50,-

De gebeurtenis waardoor er schade is veroorzaakt dient zo snel mo-
gelijk te worden aangegeven, doch uiterlijk binnen drie dagen. Hier-
voor dient er een schadeaangifteformulier door de verzekeringnemer 
worden ingevuld, dat samen met andere bescheiden en bewijslasten 
wordt ingeleverd bij de verzekeringsmaatschappij. 

Verzekeringen voor 
U en uw Gezin

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

Het FATUM Pensioen-/ Spaarplan
Voor de zelfstandige ondernemers is het regelen van een pensioen 
heel belangrijk, zodat u niet teveel achteruitgaat in inkomen na uw 
pensionering. Veel zelfstandige ondernemers en vrije beroepsbeoefe-
naren komen er pas laat achter dat zij op hun oude dag niet het inko-
men hebben dat zij graag zouden willen. Daarom is het erg belangrijk 
om nu al goed over uw oude dag na te denken en de juiste voorzie-
ningen te treffen. 

De premie die u periodiek betaalt vormt de basis voor het pen-
sioenkapitaal. Het FATUM Pensioen/Spaarplan voor Particulieren 
voorziet in een gegarandeerde uitkering van het opgebouwd pen-
sioenkapitaal op de pensioendatum. Dat is de dag waarop u met pen-
sioen 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 rende-
ment  toegekend. Periodiek ontvangt u een pensioenoverzicht waarop 
u kunt zien wat u heeft gespaard.

→ Maak vandaag nog een afspraak 
voor een adviesgesprek!
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•	 Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren

•	 Levensverzekeringen en 
Pensioen- / Spaarplannen voor Particulieren



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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Reisverzekeringen voor een 
veilig gevoel op reis
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Het is altijd goed om een verzekering af te sluiten wanneer u van plan 
bent te reizen. In sommige gevallen, zoals bij reizen naar één van de 
Schengenlanden, is het zelfs verplicht. Met de verschillende reisverze-
keringen van FATUM gaat u met een veilig gevoel op reis. 

Op reis wilt u er liever niet aan denken dat er wel eens iets mis zou 
kunnen gaan. Maar de realiteit is dat het anders kan lopen dan ge-
pland. Met onze uitgebreide reisverzekeringen kunnen wij op basis 
van uw persoonlijke behoeften een polis op maat maken. Hierbij kun-
nen wij rekening houden met de mogelijkheid van een ongeval, acute 
ziekte, maar ook met het mogelijk verlies van uw bagage. 

U kunt rekenen op vertrouwde hulp bij ongevallen, ziekte of verlies 
van bagage tijdens uw reis. Afhankelijk van waar u naartoe gaat en 
wat u wilt verzekeren, biedt FATUM de volgende reisverzekeringen: 

•	 De FATUM Wereld Reis Polis, die voldoet aan de verplichtingen 
en EU-voorwaarden voor reizen naar Schengenlanden en overige 
landen.

•	 De reisongevallenverzekering inclusief bagageverzekering, een 
pakket voor ongevallen, ziekte en verlies van bagage.

•	 De reisverzekering exclusief vliegrisico (R.E.V.), voor o.a. reizen 
naar het binnenland van Suriname.

•	 De reisannuleringsverzekering, tegen veel van de kosten die ge-
paard gaan met de onvoorziene annulering van uw reis, of voortij-
dige terugkeer naar huis door onvoorziene omstandigheden.

•	 FATUM Studieplan voor uw kinderen

→ Schade in het buitenland? 
Bel  1x24u naar Eurocross Assistance 

via het telefoonnummer  (+31) 206515151.



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!
Kijk op de website voor 
meer informatie over 
de verschillende verze-
keringen, bereken uw 
indicatieve premie met de 
premiecalculator en vraag 
direct online een verzeke-
ring aan!

Schade? Ook dit kunt u on-
line melden met het online 
schadeformulier. 


