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De Ongevallenverzekering voor 
inzittende personen (OVIP)  

Omdat u goed verzekerd aan het 
verkeer wilt deelnemen  
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U voelt zich verantwoordelijk voor uw veiligheid 
in de auto, maar ook voor die van uw gezelschap 
zoals uw familie, uw vrienden of uw zakenrelaties. 
Het kan echter zomaar gebeuren, dat u betrokken 
raakt bij een ongeval in het verkeer. Vaak is het 
dan niet mogelijk de schade van iemand vergoed 
te krijgen bij een ongeval als er geen aanwijsbare 
schuldige is. Denkt u maar eens aan een ongeval bij 
regen, onvoorzichtige of onverzekerde voetgangers, 
een vogel door de ruit, klapband, overstekend wild, 
etc... 

Het is dan een veilig gevoel als u weet dat zowel 
u en uw passagiers verzekerd zijn tegen dergelijke 
ongevallen. Met een OVIP-verzekering van FATUM 
bent u hiertegen goed verzekerd en kunt u met een 
gerust hart deelnemen aan het verkeer.
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Dekking 
De verzekering is van kracht 
gedurende de rit van de 
verzekerde auto, bij het in 
en uitstappen of bij het 
aan die auto verrichten van 
noodreparaties langs de weg 
voor alle inzittenden, die 
met toestemming van de 
contractant worden vervoerd 
(niet tegen betaling). De 
verzekering is ook geldig bij 
gebruik van een vervangende 
auto ingeval de  auto van de 
verzekerde in reparatie of 
revisie is. De voorwaarden 
zijn gelijk aan de voorwaarden 
van onze Persoonlijke 
Ongevallenverzekering, en wel 
voor de rubrieken A, B en D. 

Wat is een ongeval? 
Een ongeval is een inwerking 
van geweld van buitenaf op 
het lichaam van de verzekerde, 
waardoor in een ogenblik letsel 
wordt toegebracht waarvan de 
aard en plaats geneeskundig 
kan worden vastgesteld. 

De verzekering is alleen geldig 
voor personenauto’s en pick-
ups (geen huurauto’s, taxi’s of 
bedrijfsauto’s). 
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Het is dan een veilig gevoel als u weet dat 
zowel u en uw passagiers verzekerd zijn 
tegen dergelijke ongevallen. 
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Verzekerde som
Het OVIP pakket bestaat uit: 

Rubriek A: SRD 20.000,- 
kapitaalsuitkering in geval van 
overlijden 

Rubriek B: SRD 40.000,- 
kapitaalsuitkering in geval van 
blijvende invaliditeit 

Rubriek D (secundaire dekking), 
een vergoeding van medische 
kosten voor SRD 2.000,-  
Informeert u naar de 
voorwaarden per rubriek. 

Premieberekening 
De premie per auto voor alle 
inzittenden bedraagt standaard 
SRD 100,-- per jaar 
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Omdat u goed verzekerd aan 
het verkeer wilt deelnemen  
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Met een OVIP-verzekering van FATUM bent 
u hiertegen goed verzekerd en kunt u met 
een gerust hart deelnemen aan het verkeer.
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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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Aanvraagformulier OVIP

Belangrijk: Alle vragen moeten volledig beantwoord worden, strepen zijn niet 
geoorloofd. Onjuiste of onvolledige beantwoording kan nietigheid van de verzekering 
ten gevolge hebben.

1.  Persoonlijke gegevens verzekeringnemer
a. Naam 
b. Voornamen (voluit)
c. Geslacht
d. Beroep 
e. Id/ paspoortnr
f. Geboortedatum
g. Adres
h. Woonplaats
i. Telefoon nrs (huis/mobiel/werk):
j. E-mailadres
 
2.  Gegevens motorrijtuig
a. Merk 
b. Type 
c. Bouwjaar 
d. Chassisnummer
e. Kentekennummer
f. Verzekerd bij 
g. W.A. of W.A. + CASCO
i. Aantal passagiers

: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
:

: 

: 
:
:
: 
: 
:
:
:
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Dekking per auto 
Rubriek A (Overlijden):  SRD 20.000,--
Rubriek B (Invaliditeit):  SRD 40.000,--
Rubriek D (Medische kosten): SRD   2.000,--

Premie per auto:   SRD      100,--
Poliskosten SRD
 
Ingangsdatum verzekering :            /         /20 

De ondergetekende staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte 
gegevens en verklaart niets te hebben verzwegen dat voor het aangaan 
van deze verzekering van belang kan zijn. Hij gaat akkoord met de 
voorwaarden, waaronder de premie, die voor deze verzekering gelden.

Datum :          /       /20 

Handtekening v/d aanvrager :



Direct aanvragen? 
Ga naar www.fatum-suriname.
com, maak gebruik van het 
invulstrookje in deze folder, 
neem contact op met uw 
verzekeringsadviseur of kom langs 
bij één van onze vestigingen. Wij 
zijn u graag van dienst! 
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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


