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FATUM Compleet 
bedrijvenpakket 
Omdat u alleen genoegen neemt met het 
beste voor uw bedrijf 
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Schade aan uw bedrijfspand, inventaris of 
goederen is één van de grootste risico’s die 
uw onderneming loopt. Stelt u zich eens voor 
wat de gevolgen zijn voor uw onderneming bij 
schade. De financiële schade kan enorm oplopen, 
uw bedrijf ligt voor enige tijd stil waardoor er 
geen productie is, u moet wellicht een andere 
bedrijfslocatie huren en uiteraard zo spoedig 
mogelijk aan herstel en wederopbouw gaan 
werken. 
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Gelukkig kunt u een goede 
verzekering afsluiten die 
dekking biedt tegen alle 
mogelijke risico’s. Kies voor een 
zo uitgebreid mogelijke dekking 
door een FATUM Compleet 
bedrijvenpakket af te sluiten.

Het Compleet 
bedrijvenpakket 
bestaat uit een: 

A. Brandverzekering voor uw 
bedrijfspand, goederen en 
inventaris, 

B. Inbraakverzekering, 
C. Glasverzekering en 
D. Brandbedrijfs-

schadeverzekering;
E. Reconstructieverzekering;

U kunt ook zelf uw pakket 
samenstellen aan de hand van 
uw behoefte en uiteraard de 
grootte en het soort bedrijf.

A. Brandverzekering 

De brandverzekering dekt de 
kosten van schade aan uw 
bedrijfspand en de inhoud 
(goederenvoorraad, machines 
en inventaris) veroorzaakt 
door brand, blikseminslag, 
waterschade als gevolg 
van bluswerkzaamheden, 
ontploffing en vliegtuigschade.
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Verzekerde som
Het is belangrijk dat uw pand 
en/of inventaris/goederen, voor 
de juiste waarde verzekerd 
zijn. De verzekerde som wordt 
dan ook vastgesteld door 
de inspecteur die het risico 
beoordeelt in overleg met u. 
De waarde van uw inventaris 
en goederen, is vast te stellen 
door alle goederen met de 
(gemiddelde) waarde op te 
geven op een lijst. De inspecteur 
kan u hiermee helpen tijdens de 
inspectie van het risico. 
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Valutasoorten 
De brandverzekeringen kunt u 
zowel in Surinaamse Dollars als 
Euro’s en Amerikaanse Dollars 
aanvragen. Dit betekent dat u 
de schade krijgt uitgekeerd in de 
door u gekozen valuta. Daarmee 
maakt u de verzekering 
waardevast en creëert u een 
stuk extra zekerheid.

De premie hangt af van 
verschillende factoren, zoals 
de ligging, bouwaard en het 
gebruik of de bestemming. 
De inspecteur kan u hierover 
volledig informeren tijdens de 
inspectie van het risico. 

B. De Inbraak-
verzekering 

De brandverzekering kan 
aangevuld  worden met een 
inbraakverzekering. 
De inbraakverzekering 
geeft dekking tegen schade 
veroorzaakt door diefstal na 
inbraak van buiten en door 
vernieling of beschadiging van 
de verzekerde opstal tengevolge 
van inbraak van buiten. 
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Verzekerde som

De inbraakverzekering 
is een aanvulling op de 
brandverzekering van uw 
inventaris en/of goederen. 
De verzekerde som is gelijk aan 
die van de brandverzekering 
voor uw inventaris en/of 
goederen. 
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C. De Glas-
verzekering 

De Glasverzekering dekt schade 
aan het verzekerde glas door 
breuk door welke oorzaak 
dan ook. De kosten voor 
noodvoorzieningen kunnen 
eveneens worden meeverzekerd. 
Bij brandverzekeringen voor 
woonhuizen is glas gratis 
meeverzekerd. Als verzekerde 
som wordt aangehouden 
de aanschafkosten plus de 
opzetkosten van het glas. Het 
is ook hier belangrijk de waarde 
periodiek te toetsen aan de 
werkelijke aanschafwaarden 
en inzetkosten om 
onderverzekering te voorkomen. 
In de aanvraag dient het te 
verzekeren glas te worden 
gespecificeerd op dikte, grootte, 

soort glas en waartoe het glas 
dient. De premie is afhankelijk 
van het soort glas en gebaseerd 
op standaard prijzen per soort 
glas. 

D. Brandbedrijfs-
schade verzekering

Alleen uw pand, inventaris en 
koopmansgoederen verzekeren 
tegen brand is vaak niet 
voldoende om de financiële 
gevolgen van een brand te 
kunnen dekken. 
Als uw bedrijf geheel of 
gedeeltelijk stil komt te liggen 
vanaf het tijdstip van de 
brand, lopen de vaste lasten 
wel door. En dat terwijl u 
geen inkomsten heeft. Om de 
financiële gevolgen gedeeltelijk 
op te vangen dekt de 
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Brandbedrijfschadeverzekering 
de derving van winst na het 
verloren gaan van gebouwen, 
inventaris en of goederen 
door brand. Hierdoor is dan 
de continuïteit van het bedrijf 
zekergesteld.  

Wat wordt verzekerd? 

Verzekerd wordt een van 
tevoren vastgesteld bedrag 
aan brutowinst, uitbetaald 
gedurende een vooraf 
overeengekomen periode. 
Brutowinst wil zeggen de omzet 
minus de variabele kosten. 
De premie wordt bepaald aan 
de hand van het soort bedrijf, 
het verzekerd bedrag en het 
aantal weken dat er maximaal 
wordt uitgekeerd.
De bedrijfsschadeverzekering 

zorgt ervoor dat de salarissen 
en lonen (ook het vakantiegeld) 
van uw medewerkers veilig is 
gesteld. Het personeel kan 
betaald worden. Niemand 
hoeft ontslagen te worden en 
bovendien wordt voorkomen dat 
vakkundig personeel (voorgoed) 
verdwijnt naar de concurrent. 
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De continuïteit van uw bedrijf wordt zekergesteld
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De uitkeringstermijn 
(13 weken of veelvoud 
daarvan)

De uitkeringstermijn vangt 
aan op de dag van de ramp 
en eindigt op het tijdstip dat 
de omzet en/ of productie 
weer op het normale niveau 
is gekomen (dit tijdstip kan 
liggen enige tijd na het herstel 
van de gebouwen, inventaris 
of verdere bedrijfsuitrusting), 
echter met inachtneming van de 
uitkeringstermijn.
Daarom moet een niet te korte 
termijn worden gekozen.

Overwogen moet 
worden dat:

•	 herstel van het gebouw 
veelal langer duurt dan men 
verwacht;

•	 de levertijd van machines of 
onderdelen lang kan duren;

•	 de aanvulling van de 
goederenvoorraad ook 
vertraging kan ondervinden;

•	 de omzet en/of productie 
zelfs na herstel van gebouw 
of inventaris en na de 
levering van de grondstoffen 
nog enige tijd achter kan 
blijven als gevolg van 
concurrentie of marktverlies.
Met het oog hierop is in 
de meeste gevallen een 
uitkeringstermijn van 52 
weken noodzakelijk.
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De premie

De premie voor een 
brandbedrijfsschadeverzekering 
wordt gebaseerd op de 
brandpremie voor gebouw 
en inhoud van het object een 
en ander afhankelijk van het 
soort risico- en wordt mede 
bepaald door de gekozen 
uitkeringstermijn.

E. Reconstructie-
verzekering

Naast de vaste lasten moet u 
bij stilstand door brandschade 
ook denken aan uw gehele 
financiele administratie die 
opnieuw opgebouwd moet 
worden, ofwel gereconstrueerd 
moet worden. Hiervoor hebben 

wij de Reconstructieverzekering. 
Deze verzekering dekt de kosten 
van de reconstructie zoals 
o.a. de kosten aan salarissen 
van personeel en tijdelijke 
werkkrachten die met de 
reconstructie zijn belast, de 
huur van kantoormachines, de 
kosten van verhuizing naar en 
de huur/inrichting van een 
tijdelijke werkruimte, de extra 
kosten in verband daarmee 
van verlichting, telefoon, porti, 
drukwerk en verder welke in 
redelijkheid dienen te worden 
gemaakt. 
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Dekking

Er zijn 2 mogelijkheden:
A. De reconstructiekosten van 

de financiële administratie 
van het lopende en het 
voorafgaande jaar

B. De reconstructiekosten van 
de gehele administratie. Dus 
zowel financieel als niet-
financieel

Verzekerde som

Van te voren een bedrag 
bepalen welke nodig is voor de 
reconstructie, is moeilijk. 
Toch moet dit bedrag zo 
nauwkeurig mogelijk de kosten 
benaderen. Uitgangspunt wat 
wij u kunnen adviseren is voor 
de eerste dekking, 1,5 maal 
het jaarsalaris van het met de 
financiële administratie belaste 
personeel. Voor dekking 2 het 
hiervoor bedoelde salarisbedrag 
verhogen met een zo goed 
mogelijke schatting, van het 
bedrag dat de reconstructie 
van de andere administratie zal 
vergen. 
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Enkele brandpreventietips
•	 Controleer geregeld de brandveiligheid van uw woonhuis of pand
•	 Zorg voor goede en veilige aarding van uw elektriciteit. Gebruik geen 

adapters voor stekkers. 
•	 Schakel de hulp in van een vakman bij elektrische storingen, 

doorgeslagen zekering e.d.
•	 Berg een kopie van uw verzekeringspolis buiten het pand
•	 Geef sleutels een vaste plaats, zodat u niet hoeft te zoeken in geval 

van nood
•	 Plaats nooit een hydrofoor en een gasbom in dezelfde of een gesloten 

ruimte. Het explosiegevaar is enorm! 
•	 Kijk de gasslang van uw gascylinder regelmatig na. Vervang bij 

uitdroging of kleine scheurtjes direct uw gasslang

Ruikt u gas? 
•	 Maak het gasfornuis direct uit! 
•	 Gebruik geen lucifers of aanstekers en voorkom vonken
•	 Blijf van de lichtschakelaar af
•	 Spoor de lekkage op met behulp van zeepsop 

Bij brand direct de brandweer bellen! Alarmnummer 110 
Bewaar het nummer van de brandweer bij uw telefoon. 
Blijf kalm en handel resoluut! 
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Direct aanvragen? Dat kan! 
Gaat naar www.fatum-suriname.com. Neem 
contact op met uw verzekeringsadviseur of kom 
langs bij één van onze kantoren. 
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FATUM Schadeverzekering N.V. 
FATUM Levensverzekering N.V. 
FATUM Investments N.V. 

Adressen & telefoonnummers

Hoofdkantoor Paramaribo: 
Noorderkerkstraat 5-7 
Telefoon: (+597) 471541 
Fax   : (+597) 410067 
E-mail: fatum@sr.net 

Bijkantoor Kwatta:
Kwattaweg 405
Telefoon: (+597) 465755 
Fax   : (+597) 530801

Bijkantoor Nickerie: 
Landingstraat 14. 
Telefoon: (+597) 0231537
Fax   : (+597) 0232031

www.fatum-suriname.com 
 

Meer weten over onze producten en 
diensten? 
Ga naar www.fatum-suriname.com 
of bel ons op  471541, 473485 en 471107


