Verzekeringsmogelijkheden
voor leden Donatus
Contractduur

Eigen risico

Vork

Verzekeringen bij Donatus
Deze brochure is bedoeld voor leden van Donatus die verantwoordelijkheid dragen voor
religieus erfgoed of een monument beheren of

Mogelijkheden bij Kerken- en Monumentenverzekeringen
Opzegmogelijkheden
Verzekeringsovereenkomsten hebben tot op heden een
contractduur van 1, 3, 5 of 10 jaar. De verzekering is
opzegbaar per contractvervaldatum, zoals vermeld op het

bezitten. U vindt hierin uitleg over verzekerin-

polisblad. Wanneer u een polis wilt opzeggen, dient u ons

gen waarvoor Donatus zelf verzekeraar is, zoals

hiervan schriftelijk of per e-mail op de hoogte te stellen één

opstal- en inventarisverzekeringen.

maand voor de contractvervaldatum van die polis.
Wanneer u een polis heeft opgezegd, krijgt u een

Polisopbouw

royementaanhangsel. Vanaf het royement is er uiteraard

De polissen van Donatus zijn op een bepaalde manier

geen dekking meer op de opgezegde polis.

opgebouwd. Op een polis kunnen verschillende risicoadressen zijn vermeld, waarop per adres weer meerdere
verzekerde zaken kunnen staan. Een verzekerde zaak is
bijvoorbeeld de kerk, het orgel, het klooster, het kasteel of
de inventaris daarin.
Elke verzekerde zaak heeft een eigen verzekeringsdekking.
Zo is bij een beperkte dekking alleen schade als gevolg van
brand en storm verzekerd. Bij een uitgebreide dekking is

Fundament voor de toekomst
Donatus biedt haar leden toekomstgerichte
mogelijkheden. We bouwen verder op een
stevig fundament dat bestaat uit expertise en
ervaring. We delen met onze leden de zorg

Donatus is een onderlinge verzekeraar

Kortingspercentages
die gelden bij te kiezen contractduur

ook waterschade en diefstal gedekt en bij een extra uitge-

voor bescherming en behoud van ons erfgoed.

zonder winstoogmerk. Leden genieten hier de

breide dekking worden bijna alle schadeoorzaken vergoed.

Nu en in de toekomst.

voordelen van.

Contractduur

Voordeel en maatwerk
Nieuwe leden krijgen instapkorting en na twee jaar

Donatus heeft voor het verzekeren van het niet-religieus
erfgoed de monumentenverzekering ontwikkeld. Wanneer
het om een monumentenverzekering gaat, dan noemen

Premierestitutie

ontvangen ze premierestitutie. Vanaf het tiende jaar

we de dekkingen Comfort, Royaal of Subliem. Comfort

Donatus Verzekeringen is een onderlinge verzekeraar

ontvangen ze ook trouwe ledenkorting. Daarnaast bieden

geeft een beperkte dekking; Royaal geeft een uitgebreide

zonder winstoogmerk. Dit houdt in dat we niet omzet

we leden maatwerk, doordat ze keuzemogelijkheden

dekking en bij Subliem is er sprake van een dekking tegen

gedreven werken en geen aandeelhouders hebben, maar

hebben binnen de verzekeringsportefeuille die van invloed

alle van buitenkomende onheilen. Daarnaast bieden deze

juist een gedeelte van de winst terug betalen in de vorm

zijn op de hoogte van de premie.

drie dekkingen extra’s die specifiek voor het verzekeren van

van premierestitutie. Elk jaar wordt het percentage van

monumenten van belang zijn.

de premierestitutie door de ledenraad vastgesteld en

We gaan eerst in op de trouwe ledenkorting. Daarna

aan de leden meegedeeld. De premierestitutie bedroeg

leggen we de keuzes uit die u kunt maken binnen de

Een overzicht van de dekkingen staat verderop in deze

de afgelopen 10 jaar gemiddeld ruim 40% van de bruto

verzekeringsportefeuille in:

brochure. De exacte weergave van de dekkingen staat in

jaarpremie.

•• Contractduur
•• Vorkconstructie
•• Eigen risico

de polisvoorwaarden, die u kunt vinden op onze website.
Uiteraard kunt u ons ook altijd bellen voor meer informatie.

De verrekening van de premierestitutie vindt na twee jaar
plaats. Dat betekent dat u op de jaarnota voor dit jaar een

1 jaar

3 jaar

5 jaar

Korting

0%

5%

10%

Trouwe ledenkorting

0%

5%

10%

Totaal

0%

10%

20%

Gekozen contractduur
tijdig doorgeven
Als de contractstermijn van uw polis afloopt,
moet u kiezen voor een nieuwe contractduur.

premierestitutie ontvangt op basis van het voor twee jaar

Trouwe ledenkorting

Ook als u verder niets wilt veranderen aan uw

geleden vastgestelde premierestitutiepercentage.

Een aantal leden is al sinds de oprichting betrokken bij

verzekeringsportefeuille, is het noodzakelijk om de

De restitutie wordt berekend over de bruto jaarpremie

Donatus als onderlinge verzekeraar. Andere relaties zijn

gekozen nieuwe contractduur aan ons door

voor het verzekeringsjaar van twee jaar geleden.

gedurende de jaren daarna lid geworden. Om aan de

te geven. Zo zorgt u ervoor dat u daadwerkelijk de

dankbaarheid voor deze loyaliteit uitdrukking te geven én

premiekorting en de trouwe ledenkorting krijgt als

Volgens onze statuten bent u lid van Donatus zolang u een

om tegemoet te komen aan de verslechterende financiële

u daar recht op heeft. Als u de nieuwe contractduur

opstal- en/of inventarisverzekering bij Donatus heeft.

situatie van veel leden, biedt Donatus relaties die langer

niet doorgeeft dan krijgt u een verlenging van een

Vanaf het moment dat de laatste verzekering bij Donatus is

dan 10 jaar lid zijn een extra korting op de premie. Dit

jaar. Contractduurkorting en de trouwe ledenkorting

beëindigd, vervalt het recht op premierestitutie.

noemen we de trouwe ledenkorting. De hoogte hiervan

gelden dan niet.

is afhankelijk van de gekozen contractduur en wordt
berekend per 1 januari van het jaar dat u 10 jaar lid bent.
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Contractduur en korting

Vorkconstructie

Contractduur 10 jaar

Kiest u voor een looptijd van 3 jaar, dan ontvangt u een iets

Er zijn veel ontwikkelingen in het religieus

dat de volle herbouwwaarde wordt verzekerd. Bedraagt

De meeste leden van Donatus hebben nu polissen met een

lagere korting, namelijk 5%. Voorheen was de korting voor

de oorspronkelijke herbouwwaarde meer dan € 8 miljoen,

contractduur van 10 jaar. Dat is van oudsher zo gegroeid.

een 3-jaars-contract 3%. Ook hier komt Donatus haar leden

erfgoed, zoals ‘overtolligheid’, sluitingen en

Als u nog een contractduur heeft van 10 jaar, blijft die

tegemoet. Tenslotte is het ook mogelijk om een contract op

termijn gehandhaafd. Zodra uw contract echter vervalt,

te zeggen per contractvervaldatum.

moet u kiezen voor een nieuwe contractduur. U kunt dan
maximaal kiezen voor een termijn van 5 jaar. Uiteraard

Uiteraard is het denkbaar dat u flexibel wilt zijn en een zo

behoudt u dan wel de maximale korting.

kort mogelijk contractduur wenst. Dan kiest u voor een

herbestemmingen van kerkgebouwen.
Dit vraagt om verruiming in ons beleid over

dan wordt de korting 50% van de premie over het verschil
tussen de herbouwwaarde en het verzekerde bedrag
dat ontstaat door de vorkconstructie. De dekking die van

de vorkclausule op de kerkenverzekeringen.

toepassing is op het kerkgebouw is dan niet van invloed op

De uitleg van de werking van de vork-

de korting.

1-jaarscontract. U ontvangt dan echter geen premiekorting

constructie en het effect ervan op de premie

Is de herbouwwaarde hoger dan € 3 miljoen maar lager

Wijzigen contractduur

en ledenkorting. Overigens is verkoop of sloop van een

staat op pagina 5.

dan € 8 miljoen, dan speelt de verzekeringsdekking op

Vanaf de contractvervaldatum moet u kiezen voor een

gebouw altijd een reden om een pand uit de verzekering

nieuwe contractduur. U kunt dan kiezen voor een contract

te halen, onafhankelijk van de looptijd van de polis waarop

Voor de kerkenverzekering geldt dat op een (kerk)gebouw

Is er een beperkte dekking van toepassing, dus alleen

van 1 jaar, 3 jaar of 5 jaar. Als u kiest voor een contractduur

het gebouw verzekerd is. Mogelijke verkoop of sloop hoeft

na toepassing van de vorkconstructie altijd minimaal

bijvoorbeeld een brand-stormdekking, dan bedraagt de

van 5 jaar, ontvangt u, net als nu bij een 10-jaarscontract de

dus niet de overweging te zijn om een 1-jaarscontract af

€ 3 miljoen aan waarde verzekerd moet blijven. Als de

korting 50% van de premie over het verschil tussen de

hoogste premiekorting van 10% ten opzichte van de premie

te sluiten.

hoogte van de herbouwwaarde van het gebouw dit

herbouwwaarde en het verzekerde bedrag dat ontstaat

niet toelaat, wordt er geen vorkconstructie op de polis

door de vorkconstructie. Is er echter sprake van een dekking

toegepast. De premiebesparing staat bij deze gebouwen

uitgebreider dan een brand-stormdekking (in feite alle

namelijk niet meer in verhouding tot het risico dat u loopt.

andere soorten dekkingen) dan bedraagt de korting 40%.

Voor (kerk)gebouwen met een hogere herbouwwaarde mag

Op de verzekering van een orgel mag ook een

een klant zelf een vorkpercentage vaststellen tussen de

vorkconstructie worden toegepast. Wel geldt hierbij dat er

50% en de 100%. Uiteraard betekent de keuze voor 100%

minstens10% van de waarde verzekerd moet blijven.

voor een 1-jaars contract.

“ We bieden onze leden verzekeringen waarbij prijs en kwaliteit in balans zijn”

het gebouw wel een rol voor de hoogte van de korting.

Vorkconstructies Kerkenverzekeringen
Herbouwwaarde per opstal

Te kiezen vork %

De dekking op uw polis

Premiekorting

< 3 miljoen

Keuze niet mogelijk

-

-

3 tot 8 miljoen

50-100%

Beperkte dekking

50%

Overige dekkingen

40%

Alle dekkingen

50%

≥ 8 miljoen

50-100%

Vorkconstructies Monumentenverzekeringen
Het beleid voor vorkconstructies op de monumenten
verzekeringen wijkt af van de vorkconstructies voor
kerkgebouwen.
Op gebouwen die zijn verzekerd op de monumentenvoorwaarden mag een vorkconstructie worden toegepast
onafhankelijk van:

•• de hoogte van de herbouwwaarde
•• de hoogte van de verzekerde som die daarna overblijft
•• de omvang van de dekking.
Het maakt geen verschil of het nu om een Comfort-, een
Royaal- of een Subliemdekking gaat. Wel moet minimaal
50% van de herbouwwaarde verzekerd blijven. De korting
die wordt toegepast bedraagt 50% van de premie over
het verschil tussen de herbouwwaarde en het verzekerde
bedrag dat ontstaat door de vorkconstructie.
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Welke keuzemogelijkheden heeft u?

Contractduur

Bepaal zelf de contractduur per polis en kies voor korting

De meeste verzekerden hebben een contractduur
van 10 jaar. Kies bij afloop van uw polis een andere
contractsduur.

Extra korting voor trouwe leden (relaties die 10 jaar of langer lid zijn van Donatus).
Contractduur

Aanbeveling
Contractduur
10 jaar

niet meer
mogelijk

Een langlopend
contract biedt de
hoogste korting.

maximaal

20%
korting

1 jaar

3 jaar

5 jaar

Korting

0%

5%

10%

Trouwe ledenkorting

0%

5%

10%

Totaal

0%

10%

20%

Eigen risico

Kies zelf voor meer zekerheid of een lagere premie

Als er een eigen risico geldt is hiervoor in de
meeste gevallen geen korting verstrekt.

Eigen risico is per dekking te kiezen.

Premiekorting bij gekozen eigen risico
Eigen risico

Geen vrijwillig
eigen risico

0%
korting

Let op
Eigen risico geldt per schade
per gebeurtenis en zou u dus
meerdere malen moeten
kunnen dragen (financieel).

U kunt uw nieuwe contractduur
kiezen per contractvervaldatum
van de polis. Bent u trouw lid,
dan krijgt u nog een aanvullende
korting op uw premie.

€ 750*

€ 1.500

€ 2.500

€ 5.000

€ 12.500

€ 25.000

8%

10%

12%

16%

22%

30%

Uitgebreide dekking

11%

14%

17%

22%

30%

40%

Extra uitgebreide dekking

14%

18%

22%

30%

40%

50%

Beperkte dekking

* Geldt niet voor Comfort, Royaal en Subliem.

Kerken
Monumenten

Beperkte dekking
Brand-Storm
Comfort

Uitgebreide dekking
Uitgebreide Opstal/Inventaris
Royaal

Extra uitgebreide dekking
Uitgebreide Opstal met Glas en Vandalisme
Subliem

Vorkconstructie

Bepaal zelf welk deel, uitgedrukt in vorkpercentage, van de herbouwwaarde u wilt verzekeren

Een vorkconstructie is een constructie waarbij
niet de volledige herbouwwaarde is verzekerd.
In de meeste gevallen is er geen vorkconstructie
gebruikt.

Vork is per dekking van opstal in te stellen.

Geen vork
(100% dekking)

0%
korting

Premiekorting over het verschil tussen verzekerd bedrag en herbouwwaarde

Uitleg

Herbouwwaarde per opstal

Te kiezen vork % *

De dekking op uw polis

Premiekorting **

< 3 miljoen

Keuze niet mogelijk

-

-

Met het vorkpercentage geeft
u aan de maximale schade
vergoeding die u wilt ontvangen
bij een totaal verlies van uw
opstal.

3 tot 8 miljoen

50-100%

Beperkte dekking

50%

Overige dekkingen

40%

Alle dekkingen

50%

≥ 8 miljoen

50-100%

* Bij de keuze van het vorkpercentage dient er minimaal een bedrag van 3 miljoen verzekerd te blijven.
** Bij monumentenverzekeringen Comfort, Royaal en Subliem is de korting altijd 50% en geldt de minimumgrens van
3 miljoen niet.
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Vorkconstructie
Vorkconstructie

Eigen risico

Vorkconstructie
Op sommige polissen voor grote (kerk)gebouwen is een
vorkconstructie gehanteerd. Normaal gesproken wordt
een gebouw verzekerd voor de volledige herbouwwaarde.
Er zijn echter situaties denkbaar waarbij de verzekerde op
voorhand al weet dat, bij een eventueel totaal verlies, het
gebouw niet in dezelfde omvang wordt herbouwd. Dan kan
ervoor worden gekozen om een gedeelte van het gebouw
te verzekeren. Als er slechts een gedeelte is beschadigd,
wil de verzekerde uiteraard wel de gehele deelschade
vergoed krijgen en niet het risico lopen op onder
verzekering. Daar is de vorkconstructie voor bedoeld.
Als bijvoorbeeld wordt besloten om slechts 60% van de
herbouwwaarde te verzekeren, betekent dit ook meteen
de maximale uitkering bij een schade. Schades onder dit
maximum worden volledig uitgekeerd.

In het hiernaast genoemde voorbeeld betekent dit:
De herbouwwaarde is € 10 miljoen. Stel er is sprake van

Bij Donatus kunt u kiezen voor eigen risico’s die

Er is één belangrijke uitzondering: namelijk als het gaat

een brand-stormdekking (dus een beperkte dekking), een

gelden voor alle schadeoorzaken. De keuze voor

om storm, hagel of omvallen van bomen waarbij meerdere

premie van 1‰ en er is gekozen voor een vorkpercentage
van 60%. Dan bedraagt de verzekerde som (en dus de

Voorbeeld vorkconstructie

maximale uitkering) € 6 miljoen.
De bruto premie bij het verzekeren van de volle

verlaging van de premie. Er zijn hierdoor meer
mogelijkheden in dekkingen en het maken van
afwegingen over de te dragen risico’s.

gebouwen beschadigd kunnen raken. In die gevallen geldt
het eigen risico per gebouw(tje). Ongeacht of de gebouwen
nu op één polis of op meerdere polissen zijn verzekerd.
En ongeacht of de gebouwen nu op één risicoadres of op
meerdere risicoadressen staan.

Een gebouw heeft een herbouwwaarde van € 10 miljoen.

herbouwwaarde bedraagt dan € 10.000. Het premiekortings

De verzekerde beslist om slechts 60% van deze herbouw

percentage gerelateerd aan de vorkconstructie in dit

waarde te verzekeren, dan is de maximale uitkering bij

voorbeeld is 50%, omdat deze afhankelijk is van de hoogte

Als u kiest voor een eigen risico, dan geldt dat per

ongewijzigd te laten. U krijgt dan geen premiekorting, maar

schade € 6 miljoen. Alle gedekte schades tot aan dat

van de herbouwwaarde en de omvang van de dekking. Op

schadegebeurtenis. Verstandig is dat dit eigen risico niet

u loopt ook niet het risico dat u voor onverwachte kosten

bedrag worden vergoed. Gaat het pand echter totaal

pagina 10 van de brochure vindt u een overzicht van de

meer bedraagt dan 40% van uw bruto jaarpremie.

komt te staan, wanneer u meerdere malen in een jaar een

verloren, dan wordt er bij herstel ook maximaal € 6 miljoen

premiekortingspercentages bij de dekkingen.

Uiteraard kunt u ervoor kiezen om de eigen risico’s

schade heeft.

vergoed en zijn de eventuele herstelkosten boven dit

Zijn de verzekerde zaken aanwezig op hetzelfde risicoadres

bedrag voor rekening van de verzekerde.

(bijvoorbeeld kerkgebouw, orgel en inventaris), dan geldt

Bij een vorkconstructie wordt minder verzekerd, waardoor

De premiekorting wordt
€ 4 miljoen x 1,0‰ x 50% = € 2.000.

klant een premiekorting. De premiekorting is in het boven
staande voorbeeld echter niet de 40% die niet wordt
verzekerd. Immers, de kans dat zich een totaalverlies voor
doet is niet zo groot, maar de kans dat Donatus schades

slechts één keer het eigen risico per schadegebeurtenis.
Als u kiest voor verschillende eigen risico’s, dan wordt het
hoogste eigen risico toegepast. Het maakt in dat geval ook

er voor Donatus een lager uitkeringsrisico is en voor de

8

een hoger eigen risico leidt uiteraard tot een

Er wordt dus geen € 10.000 voor een
volle waardedekking van € 10 miljoen
betaald, maar € 8.000 voor een maximale
schade-uitkering van € 6 miljoen.

niet uit of de verzekerde zaken op verschillende polissen

“Het is belangrijk dat u een goede

zijn verzekerd.

afweging maakt tussen de

Zijn de verzekerde zaken aanwezig op verschillende

gerealiseerde premiebesparing

tot aan dat uitkeringsmaximum van € 6 miljoen wel moet

risicoadressen, maar betreft het dezelfde schade

vergoeden blijft gelijk. Het vorkpercentage en de premie

gebeurtenis (bijvoorbeeld brand), ook dan geldt slechts één

korting zijn daarom niet één-op-één aan elkaar gerelateerd.

Het is verstandig om goed na te gaan of de premiekorting

keer het eigen risico en eveneens het hoogste. Ook hier

De premiekorting wordt berekend over het verschil tussen

opweegt tegen het extra risico dat u loopt door een deel

maakt het niet uit of de verzekerde zaken op dezelfde polis

het verzekerde bedrag en de herbouwwaarde. Op pagina 10

van de herbouwwaarde niet te verzekeren. Zeker bij

of op verschillende polissen zijn verzekerd.

ziet u hiervan de schematische uitleg.

rijksmonumenten is dit een belangrijk risico.

en de schades die voor eigen

”

rekening komen
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Eigen risico
Als u nu alleen een eigen risico voor storm op uw polis

“Donatus biedt maatwerk binnen

heeft, kunt u kiezen voor eigen risico’s variërend van € 750*
tot maximaal € 25.000, geldend voor alle schadeoorzaken.
Afhankelijk van de hoogte van het gekozen eigen risico en

uw verzekeringsportefeuille

van de omvang van de dekking (beperkt, uitgebreid of extra
uitgebreid) krijgt u een korting op de premie zoals vermeld

en mogelijkheden op het gebied

in de tabel.

van contractduur, eigen risico en
vorkconstructie

”

Premiekorting bij gekozen eigen risico
Eigen risico

€ 750*

€ 1.500

€ 2.500

€ 5.000

€ 12.500

€ 25.000

8%

10%

12%

16%

22%

30%

Uitgebreide dekking

11%

14%

17%

22%

30%

40%

Extra uitgebreide dekking

14%

18%

22%

30%

40%

50%

Beperkte dekking

* Heeft u nu een monumentenverzekering of een leegstandsdekking, dan heeft u reeds een eigen risico op de polis. In dit
geval kunt u kiezen uit eigen risico’s vanaf € 1.500 tot maximaal € 25.000. Ook hierbij is de hoogte van de premiekorting
afhankelijk van de omvang van de dekking.

Dekkingsoverzicht
Beperkte dekking

Uitgebreide dekking

Extra uitgebreide dekking

Kerken

Brand
Brand-storm
Brand-storm-(in-)braak
Leegstand

Brand-storm met glas
Brand-storm met vandalisme
Brand-storm met glas en vandalisme
Uitgebreide opstal
Uitgebreide opstal met glas
Uitgebreide opstal met vandalisme
Uitgebreide inventaris
Woonhuis
Inboedel

Uitgebreide opstal met glas
en vandalisme
Woonhuis Excellent
Inboedel Excellent
Kostbaarheden
Aanstraalverlichting
Grafmonumenten

Monumenten

Comfort

Royaal

Subliem

Heeft u vragen?
Bij vragen over uw mogelijkheden kunt u
bellen naar 073 - 522 1700 of mailen naar
info@donatus.nl
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De informatie in deze brochure is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Aan de informatie in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

