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fatUm  
starterspakket
Verzekeringen voor startende ondernemers



Uw verzekeringen regelt u snel 
en gemakkelijk online!

www.fatUm-sUriname.com



U kiest voor FATUM, uw betrouwbare 
partner als het gaat om verzekeringen 
voor de startende ondernemer!

Meer weten?
Vraag een vrijblijvend adviesgesprek 
aan. Helemaal gratis!



Weet u welke risico’s u als ondernemer loopt? En hoe u ze kunt 
voorkomen of beperken? Kunt u de gevaren zelf dragen? Of 
kunt u ze misschien toch beter verzekeren? 

Als ondernemer kunt u zelf preventiemaatregelen nemen om 
risico’s te verminderen. Daarnaast bieden goede verzekeringen 
een stuk extra bescherming. Sommige verzekeringen zijn bij 
wet verplicht, andere zijn optioneel. Welke verzekeringen hebt 
u nodig?

FATUM heeft speciaal voor startende ondernemers een 
pakket samengesteld waarin de meest essentiële verzekeringen 
reeds voor u zijn verzameld. FATUM werkt op maat; daarom 
is dit pakket flexibel. U kiest per slot van rekening zelf welke 
verzekeringen wel of niet in uw pakket worden opgenomen. 
FATUM adviseert u graag hierbij. 
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fatUm
voor startende ondernemers



Wel of niet verzekeren?

• aansprakelijkheid
Goede leveringsvoorwaarden zijn heel belangrijk, 
want u beperkt hiermee uw aansprakelijkheids-
risico. Maar leveringsvoorwaarden sluiten het 
aansprakelijkheidsrisico niet volledig uit. Een 
kleine fout in een berekening, een defect aan een 
door u verkocht apparaat of een klant die ziek 
wordt na het eten van uw product. Daarom is een 
zakelijke aansprakelijkheidsverzekering bijna voor 
iedere ondernemer onmisbaar.

• Brand, inventaris en diefstal
De verzekering maakt onderscheid tussen 
zakelijk en privé. Uw bedrijfsmiddelen zijn dus 
niet automatisch meeverzekerd als u uw bedrijf 
vanuit huis runt. Schade door brand of diefstal 
verzekert u daarom met een zakelijke brand- en 
inventarisverzekering.

• arbeidsongeschiktheid en pensioen
Een ongeval of ziekte kan iedereen overkomen. 
Als u medewerkers in loondienst hebt, bent u 
volgens de Surinaamse wet verplicht om een SOR-
verzekering voor hen af te sluiten. Maar wat doet 
u als u zelf arbeidsongeschikt raakt en u het risico 
loopt op minder of geen inkomsten? Hebt u ook 
al nagedacht over uw pensioen? Met de FATUM 
levensverzekeringen en pensioenplannen zorgt u 
ervoor dat u altijd het inkomen hebt dat u wenst, 
ook bij arbeidsongeschiktheid.
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Vragen?
Bel naar (+597) 471 541
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Brand- en Inbraak 
verzekeringen
Met de brandverzekeringen van FATUM is de continuïteit van 
uw bedrijf zeker gesteld. U kunt naast schade aan gebouwen en 
inventaris, ook de reconstructiekosten van uw administratie en de 
financiële gevolgen van winstderving na een brand opvangen. 

Brandverzekering voor bedrijfsgebouwen 
inclusief inventaris
De brandverzekering van FATUM geeft dekking tegen de financiële 
schade en gevolgen van brand, blikseminslag (ook waarbij er geen 
brand als gevolg is), waterschade als gevolg van bluswerkzaamheden 
en ontploffing. U kunt de dekking uitbreiden met een dekking voor 
storm- en rukwinden, opruimingskosten en het zogenoemde vlieg- 
tuigrisico. De dekking geldt voor het pand, de goederen en inventaris. 

Verzekerde som en premie
Om er zeker van te zijn dat u de juiste waarde van uw pand verzekert, 
stelt de inspecteur van FATUM de verzekerde som vast. Het risico 
wordt overigens altijd in overleg met u beoordeeld. U geeft alle 
goederen en inventaris op, op een hiervoor bestemde lijst, waarna de 
waarde berekend kan worden. 

De premie hangt behalve van de te verzekeren waarde, ook nog af 
van andere factoren zoals de ligging, bouwaard en het gebruik of de 
bestemming van het pand.



Brandbedrijfsschadeverzekering
Met de brandbedrijfsschadeverzekering verzekert u uw inkomsten 
om de vaste lasten en lonen door te kunnen betalen na een brand, 
ondanks dat u tijdelijk geen of veel minder omzet zult hebben. 
Hierdoor verzekert u de toekomst en het voortbestaan van uw bedrijf.

Verzekerde som en premie
Hetgeen wordt verzekerd is de brutowinst (nettowinst en vaste 
lasten waaronder lonen en salarissen). De uitkering bij brand 
wordt uitbetaald gedurende een vooraf overeengekomen periode 
waarin u de herstelwerkzaamheden kunt laten verrichten en nieuw 
werkmateriaal kunt bestellen. Bij het bepalen van de uitkeringstermijn 
moet u rekening houden met een langer dan verwachte inlooptijd van 
de omzet en/of productie vanwege marktverlies of concurrentie. 

De premie voor de brandbedrijfsschadeverzekering is gebaseerd op 
de brandpremie voor het gebouw en inhoud, het soort risico en de 
uitkeringstermijn.
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Inbraakverzekering
De inbraakverzekering mag niet ontbreken bij de brandverzekering 
van het gebouw, inventaris en goederen en is een goede aanvulling 
daarop. Deze verzekering geeft dekking tegen schade veroorzaakt 
door diefstal na inbraak van buitenaf en door vernieling of bescha- 
diging van de verzekerde inventaris ten gevolge van de inbraak.

Verzekerde som en premie
De verzekerde som is gelijk aan die van de brandverzekering voor uw 
inventaris of goederen. De premie wordt eveneens op dezelfde wijze 
berekend.
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Wettelijke Aansprakelijkheid 
voor bedrijven
De verzekering Wettelijke Aansprakelijkheid Bedrijven (WAB) 
dekt de aansprakelijkheid van verzekerden ten opzichte van derden 
(uitgesloten een verzekerde zelf, echtgenoten en kinderen) voor 
schade aan personen en/of goederen door een onrechtmatige daad 
of onrechtmatig nalaten. Omdat het gaat om schade door een 
onrechtmatige daad, betekent dit dat het gaat om schade opgelopen 
door een derde waar u geen overeenkomst mee heeft gesloten. Deze 
derde kan u, dan wel uw bedrijf, desalniettemin aanspreken voor 
schade door onrechtmatig handelen of nalaten bij de uitoefening van 
het verzekerd beroep of bedrijf. Prettig is te weten dat het voor de 
WAB niet uitmaakt of de schade wordt veroorzaakt door u zelf, dan 
wel een van uw werknemers.

Verzekerde som en premie
De verzekerde som wordt in overleg met u vastgesteld. Er geldt 
een eigen risico van SRD 500,- per gebeurtenis. De premie 
wordt berekend op basis van de totale jaaromzet van het bedrijf. 
Belangrijk is dat in de aanvraag het te verzekeren bedrijf of beroep 
wordt omschreven evenals welke goederen of diensten uw bedrijf 
produceert of levert. 

Uitbreiding of verzwaring van het risico tijdens de looptijd van 
de verzekering moet steeds onmiddellijk gemeld worden om te 
voorkomen dat er in geval van schade geen dekking blijkt te zijn.
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Surinaamse  
ongevallen regeling
De Surinaamse wet verplicht werkgevers om een ongevallen-
verzekering voor hun werknemers af te sluiten. Dit staat ook 
wel bekend als de Surinaamse Ongevallen Regeling (SOR). Deze 
verplichte verzekering geldt ook voor leerlingen, stagiairs, parttimers 
en vakantiekrachten. Met deze verzekering worden de financiële 
gevolgen gedekt van een ongeval, beroepsziekte en overlijden van 
werknemers. 

U kunt denken aan een uitkering voor dekking van de medische 
kosten als gevolg van een ongeluk, een daguitkering bij tijdelijke 
arbeidsongeschiktheid van de werknemer, maar ook een rente-
uitkering bij blijvende invaliditeit of overlijden. Gedekt zijn 
bedrijfsongevallen en beroepsziekten die een werknemer overkomen 
in de uitvoering van zijn werk en op weg van huis naar het werk en 
omgekeerd via de kortste route.

Verzekerde som en premie
In beginsel kan het dagloon als verzekerde som worden aangemerkt.

In de aanvraag dient onder meer vermeld te worden de omschrijving 
van het bedrijf en de plaats waar het bedrijf wordt uitgeoefend. 
Daarnaast geeft u een raming van het loon op dat gedurende de 
eerstvolgende twaalf maanden zal worden uitbetaald, samen met 
een overzicht van het werknemersbestand op dat moment. Op basis 
van de verstrekte gegevens wordt een voorschotpremie vastgesteld. 
Daarna wordt voor het bedrijf een gevarenklasse vastgesteld. Bij elke 
gevarenklasse hoort een standaardpremie.
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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 beroeps-
beoefenaren komen er pas laat achter dat zij op hun oude dag niet  
het inkomen hebben dat zij graag zouden willen. 

U kunt kiezen uit verschillende soorten pensioen-/ spaarplannen, 
afhankelijk van uw behoefte, kapitaal en persoonlijke omstandig-
heden. FATUM bespreekt graag alle mogelijkheden met u.

Een FATUM Pensioen- /Spaarplan kan worden afgesloten door 
verzekerde 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. 

wat gebeurt er bij overlijden voor de pensioendatum?
Het opgebouwd pensioenkapitaal zal op de afgesproken 
pensioendatum van de verzekerde worden uitgekeerd aan de 
begunstigden. 
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Flexibele
Levensverzekeringen 
Een levensverzekering kan afgesloten worden om een uitkering garant 
te stellen voor uw nabestaanden of voor uzelf, op een vooraf bepaald 
moment. Zo hangt de uitkering bijvoorbeeld af van het overlijden of 
in leven zijn van de verzekerde persoon op een bepaalde datum. 

Levensverzekeringen die alleen uitkeren bij overlijden, zijn een 
overlijdensrisicoverzekering. Levensverzekeringen beschermen uw 
nabestaanden tegen financiële problemen bij overlijden. De hoogte 
van het uit te keren bedrag bepaalt u zelf. 

tijdelijke kapitaalverzekering bij overlijden  
De Tijdelijke kapitaalverzekering bij overlijden dekt het risico van 
overlijden voor de verzekerde waarbij, ingeval van overlijden vóór 
een vooraf bepaalde einddatum, het kapitaal wordt uitgekeerd aan de 
begunstigde(n). De Tijdelijke kapitaalverzekering bij overlijden kan 
gesloten worden met een minimumduur van één jaar. 

tijdelijke, dalende kapitaalverzekering 
De Tijdelijke, dalende kapitaalverzekering dekt het risico van overlijden 
voor de verzekerde waarbij, ingeval van overlijden vóór een vooraf 
bepaalde einddatum, het op het tijdstip van overlijden verzekerde kapitaal 
wordt uitgekeerd aan de begunstigde(n). Deze verzekering kan gesloten 
worden met een minimumduur van drie jaar.

Gemengde verzekering 
De Gemengde verzekering is een zogeheten spaarverzekering waarbij 
het kapitaal jaarlijks verhoogd wordt met een vooraf vastgestelde winst. 
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 kapitaal aan de begunstigde(n) uitgekeerd, aangevuld met de winst 
berekend tot de datum van overlijden.



fatUm online
Kijk op de website voor meer informatie over 
de verschillende verzekeringen en vraag direct 
online een verzekering aan!

fatUm facebook
Volg onze facebookpage voor updates, tips, 
leuke acties en aanbiedingen. 

fatUm nieuwsbrief
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang 
het belangrijkste nieuws op verzekeringsgebied 
rechtstreeks in uw inbox!
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