Donatus Verzekeringen
Donatus is specialist in het verzekeren van kerken,
herbestemde kerken en monumenten. Wij beschikken over
een unieke bouwkundige kennis, grote
verzekeringstechnische ervaring en brede expertise. Dat
zorgt voor rust en vertrouwen bij onze leden. En maakt van
Donatus dé kerken- en monumentenverzekeraar van
Nederland.
Onderlinge Verzekeraar
Donatus is een onderlinge verzekeraar. Wij werken zonder winstoogmerk en betalen
eventuele overschotten uit de brandverzekeringen (opstal, inboedel en inventaris) terug
aan onze leden. Over de afgelopen vijf boekjaren heeft Donatus gemiddeld 41,2% van de
ingelegde premies aan de leden terug gegeven.
Kerken vertrouwd verzekerd sinds 1852
Donatus is al sinds 1852 gespecialiseerd in het verzekeren van kerkgebouwen en het
verzorgen van verzekeringen voor kerkbesturen. Inmiddels zijn de meeste Nederlandse
kerken al jaren lang bij ons verzekerd.
Gratis taxatie en betaalbare premies
Elk kerkgebouw dat bij Donatus is verzekerd, wordt gratis getaxeerd door onze eigen
buitendienst. Dit geldt ook voor andere gebouwen die eigendom zijn van uw kerkelijke
gemeente, evenals de orgels en de inventarissen. Onze bouwkundigen en technici zijn
zeer ervaren en velen zijn bovendien registerexpert. Deze werkwijze voorkomt discussie
bij schade, omdat Donatus dan geen beroep doet op onderverzekering.
Als onderlinge verzekeraar zonder winstoogmerk bieden wij betaalbare premies. Als wij
een verzekeringsjaar positief kunnen afsluiten, ontvangen onze verzekerden een gedeelte
van de betaalde premie van de opstal- en inboedelverzekeringen terug. Wij zijn een
onderlinge verzekeraar met uitgesloten aansprakelijkheid, wat inhoudt dat de leden (de
verzekerden) niet het risico lopen van een naheffing als onze bedrijfsresultaten
onverhoopt negatief zouden zijn.
Verzekeringen voor kerkbesturen
De problemen voor kerkbesturen worden ingewikkelder. Donatus biedt oplossingen met
nieuwe verzekeringen. Bijvoorbeeld voor de aansprakelijkheid van bestuurders van
kerken. Maar ook voor de juridische positie van vrijwilligers en medewerkers als die fullof parttime in dienst zijn en ziek of arbeidsongeschikt worden. Bij ‘Producten’ vindt u
meer informatie.
Vier leden namens de VKB hebben
zitting in de Ledenraad
Het hoogste orgaan bij Donatus als
onderlinge verzekeraar is de Ledenraad. In
de Ledenraad hebben vier leden zitting
namens de VKB.
Meer weten?
Wilt u meer informatie over Donatus?
Bekijk onze website www.donatus.nl,
stuur ons een e-mail: info@donatus.nl of
bel 073 - 522 17 00

