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FATUM Veilig op reis pakket

Omdat u onbezorgd van uw 
reis wilt genieten  
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FATUM biedt verschillende verzekeringen aan om 
ervoor te zorgen dat u onbezorgd kunt reizen. 
Neemt u de mogelijkheden eens door en stel uw eigen 
pakket samen. 

FATUM Wereldreispolis
FATUM Annuleringsverzekering 
FATUM Reisverzekering (bagage- en ongevallenverzekering) 

FATUM Reisongevallenverzekering binnenland
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De FATUM 
Wereldreispolis
Wanneer u op reis gaat naar 
één van de Schengenlanden, 
heeft de Europese Unie 
verplicht gesteld dat er een 
reisverzekering afgesloten 
wordt die aan de voorwaarden 
van de EU voldoet. De FATUM 
Wereldreispolis voldoet aan 
alle door de EU gestelde 
voorwaarden en biedt u dekking 
in geheel Europa. 
Deze verzekering kan ook, 
indien u dat wenst, met een 
dekking voor de hele wereld 
afgesloten worden.

Dankzij onze partner in het 
buitenland, SOS International 
Amsterdam, kunt u vertrouwen 
op directe hulpverlening 
ongeacht waar u in de wereld 

Waartegen bent u 
verzekerd? 
Deze verzekering dekt 
onvoorziene gebeurtenissen, 
ontstaan als gevolg van acute 
ziekte en/of een ongeval, 
met medische gevolgen. 
Daarnaast wordt extra dekking 
verleend voor onder andere 
transplantaties noodzakelijk 
als gevolg van een ongeval. 
Ook diefstal of verlies van uw 
reisdocumenten en opsporings- 
en reddingskosten zijn gedekt. 

bent. U kunt bij ongevallen 
of acute ziekte 24-uur per 
dag en 7 dagen per week het 
alarmnummer bereiken om 
verzekerd te zijn van een snelle 
hulpverlening. 
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Voordelen
•	 dekking medische kosten bij een 

ongeval of acute ziekte tot 
•	 EURO 30.000; 
•	 hulpverlening door SOS 

International 24 x 7;  
•	 ziekenhuiskosten worden 

rechtstreeks aan het ziekenhuis 
voldaan; 

•	 kosten van artsen, specialisten of 
andere medische hulpverlening 
worden vanaf 250 EURO ook 
rechtstreeks voldaan aan de 
zorgverleners; 

•	 vergoeding bij verlies of diefstal 
van reisdocumenten

Mocht uw visumaanvraag worden 
afgewezen, dan ontvangt u 
restitutie van de premie (exclusief 
administratiekosten). Een 
afwijzingsbrief van de Ambassade 
is vereist. 
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Premie en eigen risico 

       Leeftijd             Premie per persoon,         Eigen Risico          Poliskosten
                                              per dag        
Jonger dan 70 jaar        Euro 0, 90                    Euro 75,-               Euro 2,50
Tussen 70 en 79        Euro 4,25                      Euro 150,-   Euro 2,50
Ouder dan 79                    Euro 8,50                   Op aanvraag         Op aanvraag

Jonger dan 70 jaar         EUR 2,50           EUR 150.-    EUR 3,50
Tussen 70 en 79         EUR 8,50                      EUR 300.-    EUR 3,50
Ouder dan 79                  Op aanvraag        Op aanvraag Op aanvraag

Optie I: Geheel Europa

       Leeftijd             Premie per persoon,         Eigen Risico          Poliskosten
                                              per dag 

Optie II: De rest van de wereld

De FATUM Wereld Reispolis is gebaseerd op het declaratieprincipe. 
Kosten tot 250 euro betaalt u eerst zelf en achteraf kunt u bij ons 
declareren. Bewaar dus alle originele nota’s goed en houdt uw 
polisnummer bij de hand!
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FATUM Annulerings-
verzekering 
Het kan gebeuren dat u, in 
verband met ernstige ziekte van 
u of een familielid (1ste of 2e 
graad) uw reis moet annuleren. 
Deze verzekering beschermt 
dan uw investering ingeval u 
de reis moet annuleren bij een 
verzekerde gebeurtenis. 

Premie

De premie bedraagt 3% van de 
totale reissom. De poliskosten 
bedragen 2,50 EURO/USD. Sluit 
u de annuleringsverzekering af 
in combinatie met de FATUM 
Wereld Reispolis, dan bedraagt 
de premie 2,5% van de totale 
reissom.  

Voordelen 
•	 In geval onvoorziene 

verzekerde gebeurtenissen 
zonder problemen uw reis 
annuleren; 

•	 Uw investering is goed 
beschermd; 

•	 U krijgt een aantrekkelijke 
korting op de premie, in 
combinatie met de FATUM 
Wereld Reispolis.
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Kies de juiste combinatie voor uw reis

U kunt uw reisverzekering combineren. Hieronder vindt u 
informatie over de FATUM Reisongevallenverzekering en de FATUM 
Reisverzekering (bagage- en ongevallenverzekering). Gaat u op 
vakantie naar het binnenland van Suriname? Als laatste vindt u een 
beschrijving van de Reisongevallenverzekering binnenland, speciaal 
bedoelt voor reizen naar het binnenland. 
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De FATUM 
Reisverzekering 
(bagage- en ongevallenverzekering) 

Deze verzekering is 
een combinatie van de 
Reisongevallenverzekering 
en Reisbagageverzekering, 
met wereldwijde dekking. De 
verzekering biedt bovendien 
een ziektekostendekking en een 
uitkering tegen onvoorziene 
uitgaven. 

Waartegen bent u verzekerd? 
Onderstaand een korte 
omschrijving van de dekkingen: 

1. Kapitaalsuitkering in geval 
van: 

•	 overlijden t.g.v. een ongeval of

Dekking/ Alternatieve 
dekkingen 

•	 Algehele of gedeeltelijke 
blijvende invaliditeit ten 
gevolge van een ongeval

2. Medische kosten tot 
maximaal de verzekerde som 
ten gevolge van een ongeval 
en/of acuut optredende 
ziekte; 

3. Schade aan of verlies van de 
reisbagage

4. Extra kosten zoals: 
•	 verlies van paspoort, visum en/

of vaccinatiebewijs
•	 vervoer stoffelijk overschot 
•	 reis- en verblijfskosten of 

begrafeniskosten ter plaatse, 
mits verband houdende met 
acute ziekte/ ongeval zoals 
omschreven in de dekking.
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Keuzemogelijkheden/pakketen
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FATUM Reisonge-
vallenverzekering 
binnenland (inclusief vliegen) 

U gaat op reis naar het 
binnenland van Suriname? 
Ontdek de mooie ongerepte 
natuur van Suriname en maak 
kennis met de vele culturen. 
Omdat u onbezorgd wilt 
genieten van uw reis, 
zorgen wij ervoor dat u 
goed verzekerd bent. Onze 
Reisongevallenverzekering 
binnenland is speciaal bedoeld  
voor reizen naar het binnenland. 
De dekking is geldig voor reizen 
naar het binnenland per boot, 
vliegtuig, bus en auto.

Waartegen bent u 
verzekerd? 

De verzekering wordt gesloten 
op de voorwaarden van 
de wereldongevallenpolis 
(Persoonlijke 
Ongevallenverzekering) waarbij 
onder een ongeval wordt 
verstaan een gebeurtenis 
waarbij de verzekerde plotseling 
wordt getroffen door een van 
buitenaf op hem inwerkend 
geweld gepaard gaande met 
lichamelijk letsel. 
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Dekking
Deze verzekering dekt ongevallen en acute ziekten die u overkomen 
tijdens de reis. Voor een compleet overzicht zie bijgaande tabel: 

Overlijden
Algehele, blijvende invaliditeit 
(bij gedeeltelijke invaliditeit naar 
evenredigheid)
Met medische kosten

voor personen van 0-18 jaar
voor personen vanaf 18 – 79 jaar 

   SRD 10.000      USD/EUR  5.000 
  
   SRD 20.000      USD/EUR 10.000 
      
   SRD   3.500       USD/EUR  1.000       
      Premie per dag per persoon               
   SRD 5,00           USD/EUR 5,00               
   SRD 7,50           USD/EUR 7,50

Het eigen risico bedraagt SRD/ USD/ EURO 100,-- en de 
minimumpremie bedraagt per polis SRD/USD/EURO 25,--. 

De verzekering is inclusief een dekking voor vliegreizen naar 
het binnenland. Voor meer informatie over de dekking inclusief 
vliegreizen verwijzen wij u naar de voorwaarden.

Te verzekeren sommen per persoon
(SRD/USD/EUR)

Pakket

Verzekerden
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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


