Premie indicatie

Niet elke inboedel heeft dezelfde waarde en niet
elk huis is hetzelfde. De Assuria Woonpolis kent
daarom geen vaste premie.
De factoren die van invloed zijn op de
premieberekening:
Constructie van het pand
Onderhoudstoestand van het pand
Verzekerd bedrag
Gekozen dekkingen (rubrieken)
In onderstaand overzicht treft u een
premieoverzicht aan waarvan is uitgegaan van een
stenen woning met een zinken dak en welke in
goede staat van onderhoud verkeert.
Woonhuisverzekering
Omschrijving
Woonhuis

Waarde
(in SRD)

Standaard Uitgebreid

Extra
Uitgebreid

300.000,00

Rubriek 1

750,00

Rubriek 2

750,00
165,00

750,00
165,00

Rubriek 3

300,00

Rubriek 4

90,00

Rubriek 5
Rubriek 6

75,00
6.000,00

750,00

TOTAAL

300,00

300,00

1.215,00

1.680,00

Woonhuisverzekering
Omschrijving
Inboedel

Waarde
(in SRD)

Extra
Standaard Uitgebreid
Uitgebreid

375,00

Rubriek 2

375,00

375,00

49,50

49,50

Rubriek 3

195,00

Rubriek 4

45,00

Rubriek 5

TOTAAL

PARAMARIBO
Recolaan 17
T: [597] 47 34 00
E: aiwihighrise@assuria.sr
Grote Combéweg 43
T: [597] 47 34 00
E: aiwicity@assuria.sr
Jozef Israëlstraat 35, Unit 8-10
T: [597] 47 34 00
E: aiwinoord@assuria.sr
WANICA
De Craneweg 2, Lelydorp
T: [597] 47 34 00
E: aiwilelydorp@assuria.sr
COMMEWIJNE
Oost-Westverbinding BR 152, Meerzorg
T: [597] 47 34 00
E: aiwicommewijne@assuria.sr

150.000,00

Rubriek 1

Rubriek 6

Wilt u meer informatie over onze
verzekeringen en wilt u weten welke
verzekering het best bij u past? Maak een
afspraak met ons of uw tussenpersoon en
vraag naar de voorwaarden of bezoek onze
website.

NICKERIE
R.P. Bharosstraat 68, Nieuw Nickerie
T: [597] 47 34 00
E: nickeriegroup@assuria.sr

37,50
6.000,00

300,00

375,00

724,50

300,00

1.002,00

Premie

Voor het vaststellen van uw premie maken wij
graag een persoonlijke offerte voor u op. Deze is
gebaseerd op het verzekerd bedrag en de eventuele
keuze uit één of meerdere extra dekkingen. Voor
een snelle premie-indicatie kunt u gemakkelijk
online direct de premie berekenen via
www.assuria.sr.
ALGEMENE OPMERKING
Deze folder is geen vervanging van de polisvoorwaarden.
Lees voor de volledigheid deze na op onze website.

ONLINE
Whatsapp: +597 827-7799
W: www.assuria.sr
F: www.facebook.com/Assuria

Assuria Woonverzekering

Bij Assuria weten wij dat uw woonhuis één van uw
kostbaarste bezittingen is. Het is waarschijnlijk de
grootste investering van uw leven. Het is de plek
waar u heerlijk verblijft en zorgeloos geniet van de
mooie momenten van het leven. Dit wilt u
natuurlijk zo goed mogelijk beschermen. Met de
Assuria Woonpolis verzekert u uw woonhuis zoals u
dat wenst! Hoe voorzichtig u ook omgaat met uw
woning, schade is niet altijd te voorkomen. Een
boom die omwaait, brand door kortsluiting, schade
door inbraak, een auto die tegen uw woning
aanrijdt of het kapot gaan van uw televisie door
blikseminslag. Allemaal voorbeelden van zaken die
tot flinke schade zouden kunnen leiden. In deze
gevallen is het fijn om te weten dat u met de
Assuria Woonpolis goed verzekerd bent.

U bezit een woning

Bent u de trotse eigenaar van een woning? U kunt
ervoor kiezen uw woning met of zonder inboedel te
verzekeren tegen een basis branddekking (rubriek
1, dient standaard afgedekt te worden). Heeft u
behoefte aan een uitgebreidere dekking? Maak
dan uw keuze uit onderstaande rubrieken en kies
de dekking die het beste bij uw situatie past.
Rubriek 1: Brand- en bluswaterschade,
blikseminslag, explosie en
vliegtuigschade (standaard
dekking)
Rubriek 2: Storm- en rukwindschade
Rubriek 3: Inbraak en vandalisme na inbraak
Rubriek 4: Aanrijding en aanvaring,
plunderingen bij relletjes,
neerstorten van antennes,
onvoorzien uitstromen van water
Rubriek 5: Glasschade
Rubriek 6: Assuria Home Assistance

U huurt een woning

Huurt u een woning of heeft u wel een
Woonverzekering maar is uw inboedel nog niet
verzekerd? Apparatuur, kleding en meubilair zijn
enkele van de vele bezittingen die de waarde van
uw inboedel flink kunnen doen oplopen. Verzeker
deze daarom minimaal tegen brand (standaard
dekking, rubriek 1) of kies voor een uitgebreidere
dekking:
Rubriek 1: Brand- en bluswaterschade,
blikseminslag, explosie en
vliegtuigschade (standaard
dekking)
Rubriek 2: Storm- en rukwindschade
Rubriek 3: Inbraak en vandalisme na inbraak
Rubriek 4: Aanrijding en aanvaring,
plunderingen bij relletjes,
neerstorten van antennes,
onvoorzien uitstromen van water
Rubriek 5: Huurdersbelang (dekking alleen
voor huurders)
Rubriek 6: Assuria Home Assistance

Huurdersbelang

Als u voor een langere tijd een woning huurt dan
heeft u er vast wel wat aanpassingen aan gedaan
die niet zomaar uit uw huurwoning te verwijderen
zijn. Denk bijvoorbeeld aan een mooie keuken of
tegelvloer. De zaken heeft u wel aangeschaft,
maar zijn onderdeel geworden van de woning.
Dit wordt 'huurdersbelang' genoemd.
Normaal zijn deze vaste onderdelen in het huis
meeverzekerd in de Woonhuisverzekering. Maar
omdat het om een huurwoning gaat, zult u uw
belang op een andere manier moeten verzekeren.
Voor dit soort situaties kunt u het huurdersbelang
meeverzekeren op de inboedelverzekering onder
rubriek 5, waarbij u de waarde opgeeft van de
uitgevoerde aanpassingen.

Heeft u een inboedel met een waarde
kleiner dan SRD 100.000?
Met de Assuria Inboedel dekking ter waarde van
USD/Euro 5.000,- (jaarpremie van USD/Euro 23,51) of
SRD 100.000,- is het nu makkelijker om uw inboedel
tegen de gevaren van brand, bluswaterschade en
bliksemschade te verzekeren. Natuurlijk verzekeren
wij ook uw inboedel als deze een hogere waarde
heeft. U kunt ervoor kiezen om uw inboedel in SRD,
USD of Euro valuta te verzekeren.

Woonaansprakelijkheid

Het gebeurt wel eens dat u, een gezinslid of uw
huisdier een ander schade of letsel toebrengt. Vaak
gaat het om kleine incidenten die kosten met zich
meebrengen die u niet zelf wilt of kunt dragen.
Gelukkig kunt u deze afdekken met de Assuria
Particuliere Aansprakelijkheidsverzekering (PAV).
U kunt hierbij kiezen voor een dekking van SRD
25.000,- of SRD 50.000,-. De basispremie bedraagt
SRD 75,- per jaar. Het eigen risico dat gekoppeld is
aan de verzekering bedraagt 2,5% van de dekking.

Aantrekkelijke aanvullingen

Met de Woonpolis van Assuria zijn bij een schade,
afhankelijk van de dekking die u kiest, boven het
verzekerd bedrag o.a. meeverzekerd:
de kosten van experts en van de deskundigen
voor schade vaststelling
de bereddingskosten
Telkens tot een maximum van 10% boven het
verzekerd bedrag:
de opruimingskosten
de schade aan de tuin die gelegen is op het
risicoadres
huur van een tijdelijke woning voor de periode
van 6 maanden indien de woning
onbewoonbaar blijkt

Waarom kiezen voor de Assuria
Woonverzekering?

Korting van 1x de jaarpremie bij een 5-jarige
polis of korting ½ x de jaarpremie bij een 3jarige polis
Extra korting met het Assuria Voordeelplan
Deskundige inspecteurs, schade-experts en
verzekeringsagenten
Assistentie bij schade van onze schadebrigade
Uitstekende bereikbaarheid en snelle
schadeafhandeling
Schades melden via www.assuria.sr
Assistentie via Facebook Messenger en Live
Chat via de website

