De Fatum
Autoverzekering
Meer zekerheid met Fatum

Zorgeloos verzekerd, een fijn gevoel
Het kan iedereen overkomen: een ongeluk
met de auto. Dan is het fijn om goed verzekerd te zijn. Een autoverzekering van Fatum
biedt u de dekking die u nodig heeft, waardoor u met een zorgeloos gevoel rond kunt
rijden.
De verzekering voor u
Iedere auto is anders en iedereen heeft zijn
eigen wensen. Bij Fatum kunt u de polis
kiezen waar u zich het meest prettig bij
voelt, van een voordelige verzekering die
de wettelijk verplichte dekking biedt tot
een uitgebreide verzekering die u alle ongemakken ontneemt.

Maak uw keuze uit deze autoverzekeringen:
W.A.
De voordelige verzekering met wettelijk verplichte dekking.
• Dekt uw aansprakelijkheid voor schades die u met uw auto aan anderen
toebrengt
W.A. Plus
Gelijk aan de W.A.-verzekering, met mogelijkheid tot toevoeging van de volgende
dekkingen:
• Schade aan uw eigen auto door
- Brand of explosie, en/of
- Diefstal.

Fatum Autoverzekering

W.A. + Casco
Dé verzekering voor jonge auto’s (niet ouder
dan 5 jaar). Biedt naast W.A.-Plusdekking
ook nog de volgende dekkingen:
• Zorgeloos verzekerd tegen schades aan
uw eigen auto door u of een ander veroorzaakt
• Optie bij een W.A. + Cascoverzekering
voor uw nieuwe auto (niet ouder dan 14
dagen, u bent de eerste eigenaar, regelrecht vanuit de autodealer): Nieuwwaarderegeling voor 1, 2 of 3 jaar. Indien uw
auto in de door u gekozen termijn total
loss raakt vindt geen afschrijving plaats.
• Schade aan uw eigen auto door o.a.
botsing, diefstal of poging daartoe,
ruitbreuk, brand, storm, overstroming en
joyriding
• Geen verlies van no-claimkorting en
geen betaling van eigen risico bij schade
veroorzaakt in een ‘hit and run’ situatie of
door onverzekerde derde partijen (geldig
bij het afsluiten van een W.A. + Casco
met 3 jaar nieuwwaarderegeling).
• Hulp bij pech onderweg en assistentie bij
verkeersongevallen
Op Curaçao telefoonnummer: 199
Op Aruba telefoonnummer: 588-6000
Aanvullende verzekering
Bij elk van de bovengenoemde verzekeringen is deze aanvulling verkrijgbaar voor
optimale dekking op maat:
• Ongevallenverzekering
voor inzittenden
U bent verzekerd in het onverhoopte
geval dat één of meerdere van uw pas-

sagiers blijvend letsel oplopen of komen
te overlijden als gevolg van een ongeval met uw auto.
Welke verzekering is ideaal voor mij?
Vaak selecteren mensen een verzekering
op basis van het bouwjaar van hun auto.
Zo kiezen bezitters van een nieuwe auto
(niet ouder dan 5 jaar) meestal voor W.A. +
Casco. Mocht u de auto financieren met
een lening, dan kan de verstrekker van uw
lening dit zelfs verplicht stellen. Oudere
auto’s zijn vaak prima verzekerd met een
W.A.- of een W.A.-Plusverzekering.
Jarrod (36)
Een goede verzekering kan een hele geruststelling zijn. Dat ontdekte Jarrod toen
hij op een nacht met vrienden naar huis
reed. Met zijn nieuwe auto reed hij een andere auto aan. Die zag hij gewoon niet aankomen. Gelukkig was er niemand zwaargewond. Zijn auto was er slechter aan toe en
werd total loss verklaard. Ook had een van
zijn vrienden pijn aan zijn nek. Dankzij zijn
Casco + W.A. met 3 jaar nieuwwaarderegeling rijdt Jarrod weer rond in een splinternieuwe auto. Zijn vriend is goed behandeld
en heeft aan het ongeluk geen blijvende
klachten overgehouden.
Maak een afspraak!
Wilt u weten welke verzekering het beste
bij u past? Maak een afspraak met uw
Fatum-adviseur. Bel of mail uw Broker of
Fatum (info@fatum.com). U kunt uiteraard
ook langs komen. Ga zorgeloos en goed
verzekerd de weg op met Fatum!

Uw voordelen bij een W.A. + Casco autoverzekering met 3 jaar
nieuwwaarderegeling van Fatum:
• Bij aanrijding door een onverzekerde tegenpartij of in een ‘hit and run’ situatie:
indien u Cascoschade claimt, is géén eigen risico van toepassing en verliest u géén
no-claim korting.
• U ontvangt het standaard pakket Dekking Persoonlijke Ongevallen voor Inzittenden,
inclusief bestuurder, gratis voor de duur van de verzekering.
• Extra korting tot 25% bij vrijwillig verhoogd Eigen Risico.
• No-Claim Korting tot 60% (tot 85% bij verhoogd Eigen Risico).
• Professionele hulp en begeleiding bij schadeafhandeling.
• CRS bij pech onderweg en bij ongelukken.

www.fatum.com

Curaçao
Cas Coraweg 2
Postbus 3002
Tel.: (599-9) 777 7100
Fax: (599-9) 736 6333

Aruba
L.G. Smith Boulevard 162
Postbus 510
Tel.: (297) 582 1111
Fax: (297) 582 6138

Bonaire
Kaya Gobernador N. Debrot 35
Postbus 152
Tel.: (599) 717 8811
Fax: (599) 717 5222

St. Maarten
A.J.C. Brouwers Road 6
Postbus 201
Tel.: (1-721) 542 2248
Fax: (1-721) 542 3127

