
Productkaart verzekering voor Forten en Bunkers

Productkaart verzekering voor Forten en Bunkers

Gedekte gevaren: 
Alle plotselinge en onvoorziene van buitenkomende onheilen, waaronder bijvoorbeeld ook schade door graffiti en vandalisme.

Extra’s  

Schade-uitkering (tot maximaal € 100.000) 115 %

Fundamenten meeverzekerd

Herstel, aanleg van tuin en beplanting meeverzekerd

Opruimingskosten van monument (% van de verzekerde som) 20 %

Saneringskosten (% van de verzekerde som) 20 %

Milieuschadeverzekering 15 %

Gratis taxatie herbouwwaarde ja

Gratis risico-inspectie ja

Premierestitutie ja

Vorkclausule:
De kans op een total loss bij een fort is nagenoeg nihil. Daarom bestaat er de mogelijkheid om te verzekeren met een zogenaamde vork-
clausule, ook wel single loss limit genoemd. U verzekert dan een deel van de herbouwwaarde en de verzekeraar doet dan geen beroep op 
onderverzekering en keert maximaal uit tot de verzekerde som. 

Voorbeeld: een fort heeft een herbouwwaarde van € 7.000.000. Verder zijn er een bijgebouw van € 2.000.000 en twee bijgebouwen van    
€ 500.000, totaal € 10.000.000. Van het totaalbedrag kunt u een percentage verzekeren; het zogenaamde vorkpercentage. Vuistregel: neem 
minimaal het bedrag dat overeenkomt met het grootste bijgebouw. In dit geval is dat 20% (we noemen dat het vorkpercentage). 
Donatus vergoedt dan elke schade tot maximaal 20% van € 10.000.000, zegge € 2.000.000. Over het niet-verzekerde deel (in dit geval 
80%) krijgt u 50% korting over de premie die hoort bij het niet-verzekerde deel (in dit geval is er 40% korting).

Prijs uitgedrukt in een promillage over de totale herbouwwaarde:

Eigen risico’s

Brand, storm, blikseminslag en water € 250

Vandalisme, graffiti en glas € 0

Andere oorzaken € 750

Ledenrestitutie:
Donatus laat haar leden delen in de winst. Op grond van actuariële berekeningen gaan wij ervan uit, dat er de komende jaren gemiddeld 45% 
aan ledenrestitutie zal worden betaald. De ledenrestitutie wordt na twee jaar verrekend met de nieuwe premie. Als men stopt met de verzeke-
ring, dan vervalt ook het recht op ledenrestitutie. 

Instapkorting: 
Nieuwe klanten ontvangen de eerste twee jaar een zogenaamde instapkorting van 20%.

Vorkpercentage Eenjarig contract Driejarig contract Vijfjarig contract

100 0,80‰ 0,76‰ 0,72‰

50 0,60‰ 0,57‰ 0,54‰

30 0,52‰ 0,494‰ 0,468‰

20 0,48‰ 0,456‰ 0,432‰

10 0,44‰ 0,418‰ 0,396‰

1 0,404‰ 0,3838‰ 0,3636‰


