
Samenaankoop verzekeringen

Fédération des ONG 
de coopération au développement



 Totaal pakket NGO- sector

 1ste fase : 
Burgelijke Aansprakelijkheid
Arbeidsongevallen

 2de fase : 
Immobiliën- inhoud - voertuigen
Mensen



Voordelen samenaankoop

 Voordelig tarief 
 Beter verzekerd

ruimere voorwaarden
meer waarborgen
hogere kapitalen
op maat van NGO sector

 Uniforme duidelijke administratie
 Begeleiding



Aanbod 1ste fase 

steeds per 01/01

I. Burgerlijke Aansprakelijkheid 
● Wereldwijde dekking

II. Arbeidsongevallen en Lichamelijke 
Ongevallen 

● voor alle personeelsleden Belgische RSZ

● vrijwilligers

● leden raad van beheer

III. Bestuurdersaansprakelijkheid



Aanbod met ingang 01/07/2014

2ste fase 

GOEDEREN 
I. Brand en aanverwante risico’s
II. All risk elektronica 
III. Autoverzekering 
IV. Kilometer omnium dienstverplaatsing

PERSONEN
I. Groepsverzekering 2de pijler
II. Hospitalisatieverzekering



GOEDEREN

I. Brandverzekering

● Alle liggingen in België
● Verzekerde risico’s : 

 Bureau’s, kantoorgebouwen 
 Lokalen bestemd voor culturele,sociale en 

filosofische activiteit 
 Gebouwen bestemd voor opleidingen en/of 

onderwijs

● Hoedanigheid : 
 Eigenaar 
 Huurder of gebruiker 
 Inhoud, als eigenaar en/of voor rekening van wie het 

behoort 



Verzekerde waarborgen

 Brand en aanverwante gevaren  
 Storm en hagel 
 Waterschade 
 Glasbreuk
 Ba gebouw
 Natuurrampen
 Rechtsbijstand
 Onrechtstreekse verliezen
 Diefstal  

Wettelijke vrijstelling 
(193,29 EUR gekoppeld aan de consumenten index –
voor juni 2014 = 242,69 EUR)



Tarieven op basis van het verzekerd kapitaal   

Verzekerd kapitaal gebouw en 

inhoud

Tarief te verhogen met lasten 

en kosten ( 15,75%)

< 500.000 EUR 0,60°/°°

500.000 EUR tot 1.000.000 EUR 0,50°/°°

> 1.000.000 EUR 0,40°/°°

Optie diefstaldekking (op inhoud)

< 50.000 EUR 3,00°/°°

> 50.000 EUR 2,50°/°°



Uitbreidingen en pluspunten

 Ruime omschrijving gebouw 
• omheiningen, afsluitingen, binnenplaatsen,terrassen, 

opritten,verankerde zonnepanelen, onroerend materiaal 

 Geen toepassing van de evenredigheidsregel 
● <  1.250m2 : stelsel (vragenlijst)
● Boven 1.250m2 op basis van gratis expertise

 Onrechtstreekse verliezen 10%
 Inbraakschade
 Kosten voor opsporen aardgaslek 
 Schade door aanraking (dieren/voertuigen zelfs indien ze 

eigenaar zijn van verzekerde/eigenaar/huurder)
 Graffiti



 Automatisch dekking voor 20% bijkomende investeringen
 Wedersamenstelling van archief 
 Tijdelijke verplaatste inboedel bij derden
 Afstand van verhaal tov medehuurders/gebruikers/niet-

permanente huurders/mede-afdelingen
 Zeer scherp tarief

 OPTIE – EXTRA KOSTEN
 als doel verder uitoefening van de activiteit na schade
 Zonder wachttijd 
 Bijpremie 1,80°/°° op de extra kosten (te verhogen met 

kosten en lasten 15,75%)



II. All risk elektronica

 VAST MATERIEEL 
 DRAAGBAAR MATERIEEL 

Waarborg ? 
 Diefstal en alle onvoorzien en plotse materiële schade 
 Type alle risico’s behalve wat is uitgesloten

Vrijstelling?
125 EUR per schade
250 EUR per schade aan medisch materiaal

Vergoedingen?
 Vervangwaarde door een commercieel gelijkwaardig toestel
 Automatische dekking voor 20% bijkomende apparatuur

OPTIONEEL 
 Wedersamenstelling van gegevens
 Bijkomende kosten als doel de activiteit niet te onderbreken



TARIEVEN

Waarborg Verzekerd bedrag Premievoet  te 

verhogen met 

lasten en kosten 

(x)

Materiaal Vast materiaal < 50.000 EUR 4,50 °/°°

> 50.000 EUR 3,50°/°°

50.000 – 125.000 EUR 3,00°/°°

Draagbaar Wereldwijd 20,00°/°°

Medische vast materiaal 8,00°/°°

Medische draagbaar 

materiaal wereldwijd

23,00°/°°

Optie Wedersamenstelling 5,00°/°°

Optie Bijkomende kosten 2,50°/°°



III. Autoverzekering

● Burgerlijke aansprakelijkheid 
● Omnium of mini omnium 
● Rechtsbijstand 

● Tarieven 
Waarborg Tarief vrijstelling

BA auto 280 EUR + 27,10 taks -

Volledige omnium 2,4% + 26,75% taks 2,5% 

Mini omnium 0,95% + 26,75% taks -

Rechtsbijstand 45 EUR +16,75% taks



IV. Kilometer omnium 

dienstverplaatsing 

● Omniumdekking tijdens dienstverplaatsing
● Verzekerde waarde tot 25.000 EUR
● Tarief op basis van gereden kilometers
● Lage voorschot en minimumpremie 250  

EUR + 26,75% taks 
● 0,030 EUR/gereden kilometer + 26,75% taks
● Vrijstelling vast 250 EUR 
● Vergoeding in functionele waarde
● Gratis autobijstandsdekking



Pluspunten

● Polis all risk elektronica 
 vergoeding in nieuwvervangwaarde
 geen minimumpremie

● Ba auto 
 Forfaitair scherp tarieven  
 geen vermelding gebruikelijke bestuurder
 geen bonus/malus van toepassing 
 eenvoudige administratie  

● Lage instapdrempel bij Km omium door lage 
voorschot en minimum premie 



PERSONEN

I. Groepsverzekering 

● Vrije keuze van budget 
 Op basis van % op brutolonen
 Op forfaitaire basis

● Vrije keuze in waarborgen
 Pensioenopbouw
 Overlijden
 Premievrijstelling
 Gewaarborgd inkomen  

● Technische rentevoet 2,25 + winstdeling 



II. Hospitalisatieverzekering

● Waarborgen :

 Hospitalisatie 
 Post en pre-ambulante kosten
 Zware ziekte 

● Verplichte aansluiting personeelsleden 
● Facultatieve aansluiting gezinsleden 



Tarieven op jaarbasis inclusief lasten 

en kosten 

● *overige/familieleden >59 jaar komen in hogere schijf

personeel Kind tot 21j Overige tot 59j* vrijstelling

160,17 EUR 80,09 EUR 160,17 EUR 0

134,31 EUR 67,16 EUR 134,31 EUR 125

122,89 EUR 61,44 EUR 122,89 EUR 250



Voordelen

● op collectieve basis – voordelige premie door 
groepstarief 

● geen medische vragenlijsten 
● geen wachttijden
● Assurcard
● Online schadebeheer
● Vlotte individuele verderzetting
● Individuele wachtverzekering mogelijke



Beheer en taken 

Gegevens inzamelen 
 NGO’s
 Pegasus

Beheer van de polissen, opvolging premiebetaling
en schade 

 Casier- Decoodt Risk & Insurance

Beheer raamakkoord samenaankoop: 
 Acodev
 NGO Federatie
 Pegasus
 Casier- Decoodt Risk & Insurance



TO DO’s

Fase I  
● Vervolledigen van de toetredingsfiche 
● mandaat en opzeg per polis
DEADLINE 
● 30/09/2013 → ingang 01/01/2014

Fase II
 toetredingsformulier 
 Mandaat en opzeg per polis

DEADLINE 
3 maanden voor de vervaldag van de polis



BEDANKT 

Vragen?

Contacten :

Casier-Decoodt Risk & Insurance : 
Mevr. Tine Vanheule,
tine.vanheule@decoodt.be

Pegasus :
Mevr. Carla Dejonckheere,
carla.dejonckheere@pegasus-ngo.be

mailto:tine.vanheule@decoodt.be
mailto:carla.dejonckheere@pegasus-ngo.be

