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De SOR-verzekering 
(De Surinaamse Ongevallen Regeling)

Omdat u zekerheid wilt 
voor uw personeel    
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Ondanks goede voorzorgsmaatregelen en 
instructies, zijn ongevallen tijdens het werk niet 
te voorkomen. Als werkgever moet u zorgen 
voor een deskundige eerste hulp bij ongelukken, 
maar ook voor een goede verzekering. U wilt 
namelijk de zekerheid dat als er iets gebeurt, 
uw medewerkers in goede handen zijn. 
Kies voor deze zekerheid, kies voor de SOR-
verzekering van FATUM, met een uitstekende 
dekking tegen bedrijfsongevallen of een 
beroepsziekte. 
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Waarom deze 
verzekering?
De Surinaamse Ongevallen 
Regeling is een van rechtswege 
verplichte verzekering. 
Deze verzekering dekt de 
verplichtingen van de werkgever 
tegenover zijn personeel, 
terzake van een ongeval of 
beroepsziekte, overeenkomstig 
de Ongevallenregeling als 
bedoeld in de wet van 10 
september 1947. 

De SOR- verzekering is een 
verplichte verzekering die elke 
werkgever moet afsluiten voor 
alle werknemers, inclusief 
leerlingen, stagiairs, part-timers 
en vakantiekrachten.

Dekking 
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.
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De SOR- verzekering 
is een verplichte 
verzekering voor 
elke werkgever voor 
alle werknemers, 
inclusief leerlingen, 
stagiaires, part-
timers en 
vakantiekrachten. 
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percentages c.q. factoren; 
•	 Een tegemoetkoming 

in de begrafenis- of 
crematiekosten in geval van 
overlijden van de werknemer 
tijdens een verzekerde 
gebeurtenis. 

•	

De SOR-regeling 
De wettelijk verplichte 
minimumbedragen: 
1. Voor begrafenis- en 

crematiekosten in geval van 
overlijden van de werknemer 
ten gevolge van een ongeval, 
minimaal een bedrag van 
SRD 4.000,-- 

2. Het verzekerd dagloon 
van elke werknemer dient 
minimaal SRD 20,-- te 
bedragen. 

Vergoedingen 
De vergoedingen die worden 
verstrekt zijn als volgt: 
•	 Medische kosten: 

zoals huisartsenhulp, 
specialistische 
behandeling, medicijnen 
en ziekenhuisopname in 
de laagste klasse, inclusief 
daarbij gemaakte kosten; 

•	 Een loonuitkering 
bij tijdelijke 
arbeidsongeschiktheid van 
100% van het verzekerd 
dagloon; 

•	 Een rente-uitkering bij 
blijvende invaliditeit of bij 
overlijden gebaseerd op het 
ten tijde van het ongeval 
verzekerde dagloon. Eén 
en ander volgens wettelijk 
vastgestelde regels, 
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Wij hebben de SOR-verzekering zelf ook aangepast waardoor deze 
voor u voordeliger is geworden. De hoogte van het verzekerd 
dagloon is gekoppeld aan de hoogte van de vergoeding voor 
begrafenis- en/of crematiekosten, waardoor bij een hoger dagloon 
ook deze vergoeding stijgt, zie onderstaande tabel:
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Omdat u zekerheid wilt 
voor uw personeel    
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Binnen 48 uur na een 
bedrijfsongeval of beroepsziekte 
dient door de werkgever 
aangifte bij de maatschappij 
te worden gedaan op het 
voorgeschreven schadeformulier. 
De vragen dienen door de 
werkgever en de geneeskundige 
die eerste hulp verleende te 
worden beantwoord. 

Ten aanzien van de medische 
kosten is er geen sprake van een 
verzekerde som. 
In beginsel kan het dagloon 
wel als verzekerde som worden 
aangemerkt aangezien een 
aantal uitkeringen, zoals de 
invaliditeitsuitkering van het 
dagloon worden afgeleid. 

Op basis van de verstrekte 
gegevens wordt een 
voorschotpremie vastgesteld. 
Daarna wordt voor het bedrijf 
een gevarenklasse vastgesteld. 
Bij elke gevarenklasse 
hoort een verschillende een 
standaardpremie per SRD 
1.000,-- loon.  

Medische kosten 

Premieberekening

Schadebehandeling



10

•	 Laat medewerkers ‘bijna-
ongevallen’ ofwel onveilige 
situaties melden om het in 
kaart te brengen; 

•	 Maak een formulier waarmee 
men eenvoudig ongevallen en 
bijna-ongevallen kan melden 

•	 Zorg ervoor dat men deze 
formulieren eenvoudig kan 
vinden; op bakjes op de 
werkvloer bijvoorbeeld 

•	 Houd een aantal maal per jaar 
toolbox-bijeenkomsten waarin 
de aspecten van veilig werken 
aan de orde komen 

•	 Zorg voor goede, 
beschermende kleding 

•	 Zorg voor veilige 
apparatuur met duidelijke 
veiligheidsinstructies 

•	 Zorg dat in uw onderneming 

tenminste 2 personen met een  
EBHO training aanwezig zijn

Tips om bedrijfsongevallen te voorkomen: 



Direct aanvragen? 
Ga naar www.fatum-suriname.
com voor meer informatie. In de 
aanvraag dient als omschrijving 
van het bedrijf en de plaats waar 
het bedrijf wordt uitgeoefend 
dezelfde omschrijving gegeven 
te worden als door de werkgever 
gedaan aan de Directeur van 
Arbeid. Daarnaast geeft u een 
raming van het loon op dat 
door de werkgever in het bedrijf 
gedurende de eerstvolgende 12 
maanden zal worden uitbetaald, 
samen met een overzicht van 
het personeelsbestand op dat 
moment. 
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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


