Wilt u meer informatie over de Assuria
Home Assistance? Maak een afspraak met
ons of uw tussenpersoon en vraag naar de
voorwaarden of bezoek onze website.
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
NICKERIE
R.P. Bharosstraat 68, Nieuw Nickerie
T: [597] 47 34 00
E: nickeriegroup@assuria.sr
ONLINE
Whatsapp: +597 827-7799
W: www.assuria.sr
F: www.facebook.com/Assuria

ALGEMENE OPMERKING
Deze folder is geen vervanging van de polisvoorwaarden.
Lees voor de volledigheid deze na op onze website.

Assuria Home Assistance

Assuria Home Assistance is een aanvullende
dekking die u bij uw Assuria
woonhuisverzekering kunt sluiten.
Hulp bij:
1) Elektriciteit storingen (hydrofoor en
airconditioning)
2) Verstopte riolering (binnenshuis/ op het erf)
3) Gesprongen of gescheurde waterleidingen
(binnenshuis)
4) Buiten of ingesloten zijn van de woning
5) Het treffen van noodvoorzieningen na
inbraak aan de woning.
6) Noodvoorziening bij schade aan het dak
door een omgevallen boom, tak of een
gevallen object (kogels, drones,
modelvliegtuig, vuurwerk).
7) Vernieuwen hydrofoor vlotter en
drukswitch (naast een eventuele elektrische
storing bij de hydrofoor)
Dekking:
De maximale jaarlijkse dekking bedraagt
SRD 6.000 of € 300 of $ 300.
Per jaar mogen er maximaal 2 (twee)
schadeclaims ingediend worden.
Echter zullen de uitkeringen, gezamenlijk, de
hierboven genoemde jaarlijkse dekking niet
overschrijden.
Dekkingsgebied:
Suriname

Dienstverleningsuren (bellen naar 177):

• 06:00u (zes uur 's morgens) tot en met 00:00
(twaalf uur 's avonds) voor de genoemde
assistenties
• ln geval van inbraak, 24/7 assistentie

Premie:

De premie (exclusief omzetbelasting) voor
deze dekking bedraagt SRD 300 of € 15 of $ 15
per verzekeringsjaar.
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