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Veilig en goed verzekerd 
op de weg met de 
FATUM WAM- en 
Cascoverzekering 
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FATUM WAM- en Cascoverzekering 
De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering 
(WA) is verplicht voor iedereen die met een 
auto, bromfiets, bus of vrachtwagen de 
openbare weg op gaat.
Ook als u verplicht moet verzekeren, dan hebt u 
een keuze.
U heeft de keus om zich te verzekeren bij de 
meest betrouwbare, snelste en klantvriendelijke 
maatschappij.
Dus u verzekert dan bij FATUM.
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Met de WAM-verzekering van 
FATUM hebt u de zekerheid 
dat u snel geholpen wordt bij 
de verlenging of het afsluiten 
van uw verzekering, bij 
schade zorgen wij ervoor dat 
u zo snel en goed mogelijk 
wordt geholpen met schade-
afhandeling. 

U kunt de WAM-verzekering 
ook uitbreiden, met een 
Cascoverzekering. Informeert 
u naar de voorwaarden. Dan 
weet u zeker dat u bij schade 
al uw materiele schade aan het 
voertuig uitgekeerd krijgt. Door 
u goed te verzekeren zorgt u 
voor de veiligheid van uzelf en 
uw mede weggebruikers! 
Een veilig verkeer begint bij u 
zelf... 
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De dekking van de 
WAM-verzekering

De verzekering dekt de 
aansprakelijkheid van de 
eigenaar, de houder, de 
bestuurder en de inzittende van 
het verzekerd voertuig als deze 
schade toebrengt aan derden. 
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Verzekerde som
De verzekerde som is de 
maximum schade-uitkering 
waarvoor de verzekering 
is aangegaan. De wettelijk 
verplichte dekkingen zijn 
minimaal SRD 10.000,- om 
SRD 3.000,- voor motorrijtuigen 
respectievelijk bromfietsen. Voor 
deze verzekering geldt ook een 
eigen risico.

Verhoogde dekkingen 
Het is duidelijk geworden dat 
het aantal verkeersongevallen 
de afgelopen tijd behoorlijk 
is toegenomen. Dit heeft 
verschillende oorzaken, 
denk aan de stijging van het 
aantal verkeersdeelnemers 
met eveneens een toename 
van roekeloos rijgedrag. De 

minimum verplichte dekking 
is haast nooit voldoende om 
alle schade te vergoeden en dit 
betekent voor u dat uw privé-
vermogen in gevaar wordt 
gebracht. 
Om dit te voorkomen hebben 
wij onze minimum dekkingen 
verhoogd naar SRD 15.000,- 
voor motorrijtuigen en SRD 
5.000,- voor bromfietsen. U 
kunt ook kiezen voor een hogere 
dekking.

Premieberekening 
De premies worden vastgesteld 
per categorie voertuig, beoogd 
gebruik en leeftijdsrisico. 
Daarnaast komt u in 
aanmerking voor de no-claim 
korting en meerwagenkorting. 
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De dekking van de CASCO-
verzekering  
U kunt uw WAM verzekering aanvullen met een Casco-
verzekering van FATUM. 
Stelt u zich eens voor dat er een steen door uw autoruit 
gaat, of u rijdt uw voertuig per abuis tegen een paal, 
als u geen Casco-dekking heeft draait u zelf op voor de 
kosten van reparatie. 

De dekking van de 
CASCO-verzekering 

U kunt uw WAM verzekering 
aanvullen met een Casco-
verzekering van FATUM. 
Stelt u zich eens voor dat er 
een steen door uw autoruit 
gaat, of u rijdt uw voertuig per 
abuis tegen een paal, als u geen 
Casco-dekking heeft draait u zelf 
op voor de kosten van reparatie. 
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Verzekerde som 
Als verzekerde som wordt 
bij nieuwe voertuigen de 
cataloguswaarde aangehouden. 
Voor de vaststelling van de 
verzekerde som voor niet 
nieuwe voertuigen worden een 
taxatie van het voertuig door 
ons uitgevoerd. Hierbij dient 
u rekening te houden met de 
afschrijving op uw voertuig. 

Cataloguswaarde 
Wat is de cataloguswaarde? Dit 
is de prijs die een willekeurige 
koper bij contante betaling, 
zonder inruil of zonder speciale 
seizoens- of andere kortingen, 
aan de officiele autodealer is 
verschuldigd. Bij de vaststelling 
van de cataloguswaarde wordt 
uitgegaan van de factuurwaarde 

(CIF-waarde) in vreemde valuta, 
vermeerderd met invoerrechten 
en andere lokale kosten. 

Premieberekening

De premie is 4% van de 
cataloguswaarde voor 
personenvoertuigen in de privé-
sfeer. Voor zakelijke voertuigen, 
bussen en vrachtwagens is dit 
5,5% van de cataloguswaarde. 
Het voertuig mag niet ouder 
zijn dan 10 jaar. 
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Schadebehandeling
Stel ons meteen in kennis van iedere 
gebeurtenis waaruit voor ons een verplichting 
tot schadevergoeding kan ontstaan en zorg 
voor alle belangrijke gegevens en de benodigde 
bescheiden. Waarschuw altijd de Politie! Volgt u 
de aanwijzingen van onze medewerkers zodat wij 
uw schademelding zorgvuldig kunnen behandelen. 
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Veilig op de weg met FATUM 
 
•	 Doe altijd uw veiligheidsriem/seatbelt 

aan!
•	 Plaats kinderen van 12 jaar op de 

achterbank in de riemen! 
•	 Kinderen jonger dan 6 jaar moeten 

in een speciale kinderstoel en worden 
vastgemaakt met de veiligheidsriemen;

•	 Bij het besturen van uw motor-of 
bromfiets, zet uw (val)helm altijd vast! 

•	 Telefoneren tijdens het rijden? Liever 
niet, of alleen met uw headset! 

•	 Pas uw rijgedrag aan op de 
omstandigheden van het verkeer en de 
weg! 

•	 Let bij de invloed van medicamenten 
op uw reactievermogen! 

•	 Geen rijbewijs? Rij dan niet! De 
gevolgen zijn onvoorstelbaar. 

•	 Wees verantwoordelijk voor uzelf uw 
passagiers en medeweggebruikers 

Wat te doen bij een ongeval

•	 Noteer het kentekennummer van de 
betrokken voertuigen en getuigen. 

•	 Breng u zelf en slachtoffers zo goed als 
mogelijk in veiligheid, wees voorzichtig 
met het verplaatsen van gewonden 

•	 Zet de alarmlichten aan of plaats een 
gevarendriehoek goed zichtbaar op ca. 
30 meter van het voertuig 

•	 Waarschuw direct de politie

Onderhoudstips

•	 Check eens in de twee weken de olie 
van uw voertuig

•	 U kunt het olieniveau met de peilstok 
aflezen wanneer de motor koud is 

•	 Laat om de 2 jaar remvloeistof 
vervangen

•	 Zorg dat de handrem goed werkt. Deze 
moet na drie tot 4 tandjes remmen 

•	 Laat regelmatig uw accu testen en 
controleer geregeld het peil van het 
accuwater 

Ongeval of aanrijding? Waarschuw altijd de 
politie. Bel 115!
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Direct aanvragen? 
Gaat naar www.fatum-suriname.com om het 
aanvraagformulier te downloaden. Neem contact 
op met uw verzekeringsadviseur of kom langs bij 
één van onze kantoren. 
Denk naast de WAM en Casco ook aan een 
ongevallenverzekering voor inzittenden. Vraag 
naar de folder! 
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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 473485, 471107 of 471541


