
MO
DU

LE
 3

GEBOUE
Toepaslike Eenheidstandaarde

120015 Demonstrate knowledge and understanding of house owners insurance
120118 Underwrite a standard risk in short term personal insurance
120121  Apply technical knowledge and understanding of the cover provided under a Short Term Multi-Peril 

Insurance policy
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GEVALLESTUDIE AFDELING GEBOUE

MODULE INLEIDING
Die gevallestudie oor Afdeling Geboue spreek drie verskillende soorte huise aan. Een wat self deur mnr. X 
bewoon word, ’n ander een wat hy van plan is om te koop en ’n derde huis wat ’n klein vakansiehuisie in die 
veld is waarvan die konstruksie en inhoud later behandel gaan word.

Daar gaan van jou verwag word om eers ’n inspeksie/oorsig van die eerste twee huise te doen, die nodige 
aantekeninge te maak oor jou waarneming en dit te lys op die bylaes wat aan jou voorsien gaan word. Die 
tweede opdrag bestaan uit vrae wat veral tot die risiko’s relevant is.

Laastens sal daar van jou verwag word om die aansoekvorm te voltooi na aanleiding van die gegewens tot jou 
beskikking.

Die blootstelling wat jy kry as jy deur hierdie gevallestudie werk, sal aan jou die nodige kennis en selfvertroue 
gee vir wanneer jy in die toekoms soortgelyke versoeke ontvang.

MODULE DOELWIT
Die doel van hierdie module is om jou kennis oor die volgende aspekte ten opsigte van geboue-versekering te 
evalueer:

• Risiko-evaluasie met nodige aanbevelings;

• Die beantwoording van algemene vrae oor die onderskrywing van Afdeling Geboue; en

• Die voltooiing van die aansoekvorm wat betrekking het op Afdeling Geboue.

Slegs Woonhuis A mag in hierdie stadium verseker word.  

OPDRAG 1
Bestudeer nou die volgende foto’s op die kompakskyf asook die grondplanne en lys jou waarnemings en 
aanbevelings. (Jou waarnemings moet objektief wees en so gestel word dat die assessor tydens evaluering 
kan aflei of jy sekere aspekte rakende die risiko kon identifiseer en die nodige aanbevelings kon maak.)

Foto’s 16 tot 22

Woonhuis A – Die huis waarin mnr. X woon. (Verwys ook na Module 1 waar die inhoud van die huis reeds 
behandel is.)

Foto’s 35 tot 43

Woonhuis B – Die huis wat mnr. X van plan is om te koop.
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GRONDPLAN VAN WOONHUIS A

WOONHUIS

WOONHUISAFDAK MOTORHUIS

SWEMBAD

SWAAIE

BRAAI-AREA
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WOONHUIS A

Waarnemings

Aanbevelings
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GRONDPLAN VAN WOONHUIS B

WOONHUIS

MOTORHUIS/

AFDAK

STOOR

BRAAI-AREA

MOTORHUIS/

AFDAK

SWEMBAD
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WOONHUIS B

Waarnemings

Aanbevelings
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OPDRAG 2
Die volgende vyf vrae het net op Woonhuis A betrekking. 

Vraag 1
Soos gesien in foto 16, is daar los gruisklippies in die erf.

Moet die koste hiervan ook in berekening gebring word met die bepaling van die totale waarde van die huis?  
Indien wel, waarteen sal dit gedek wees?

1

Vraag 2
Verwys na foto 17.

Die oppervlakte van die huis is 200 m² en die oppervlakte van die grasdaklapa 25m².

Watter soort konstruksie sal van toepassing wees met die onderskrywing van die totale risiko?

• Gesamentlike risiko as nie-standaard 

• Gesamentlike risiko as standaard 

• Afsonderlike risiko’s (lapa nie-standaard) en (huis standaardrisiko) 

1

Vraag 3
Soos waargeneem op die foto’s, is mnr. X ’n ywerige tuinier. Hy wil graag weet indien sy plante, waarvan die 
waarde etlike rande beloop, beskadig sou word, of dit gedek sal wees ingevolge sy polis. Indien wel, moet hy 
dit afsonderlik spesifiseer?

2
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Vraag 4
Nadat jy al die foto’s bestudeer het, watter items sal jy alles in ag neem om die waarde van die huis te 
bepaal? Noem ten minste vyf verskillende items.

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

5

Vraag 5
Watter aanbevelings, indien enige, sal jy maak ten opsigte van die lapa/braai-area?

1
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Die volgende sewe vrae het net op Woonhuis B betrekking.

Mnr. X is in die proses om Woonhuis B te koop. Dit is ’n aansienlik groter en geriefliker huis en al die 
buitegeboue sal vir sy vrou se besigheid benut kan word. Later in die kursus sal jy ook sien dat mnr. X redelik 
baie voertuie besit.  Woonhuis B beskik oor baie parkeerplek.

Aangesien die koop van die huis nog nie gefinaliseer is nie, wil mnr. X bloot meer inligting bekom. 

Vraag 1
Mnr. X wil graag weet of al die grens- en stutmure in ag geneem word met die bepaling van die waarde van 
die eiendom vir versekeringdoeleindes.  Volgens hom kan die mure niks oorkom nie.

 

2

Vraag 2
Mnr. X verwys weereens na die stutmure. Hy wil graag weet waarteen dit gedek is. (Verwys Vraag 1). Deel 
hom mee van dekking en/of uitsonderings wat op stutmure van toepassing is. 

2

Vraag 3
Mnr. X wil weet of daar spesiale dekking vir die masjinerie van die elektriese hek is en wat hy moet doen om 
dekking daarvoor te kry. 

2
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Vraag 4
Soos waargeneem, beloop die waarde van die gebou etlike rande. Mnr. X wil weet of Afdeling Geboue op ’n 
eerste-grondslag uitgeneem kan word. Dit volg omdat hy daarvan oortuig is dat die huis en buitegeboue, 
gesien in die lig van die uitleg daarvan, nie in geheel beskadig/verwoes kan word nie. Hy stel ’n eersteverlies-
bedrag van R150 000 voor. Wat sal jy hom meedeel? 

2

Vraag 5
Aangesien Woonhuis B reeds 25 jaar oud is, wil mnr. X weet of Santam waardevermindering gaan toepas met 
die skik van ’n eis, sodat hy sy beplande versekerde bedrag dienooreenkomstig kan aanpas.

 

1

Vraag 6
Mnr. X deel jou mee dat indien die koop van Woonhuis B realiseer, hy moontlik Woonhuis A gaan uitverhuur.  
Hy wil weet indien dit sou plaasvind, sal Woonhuis A steeds ingevolge die Santam se persoonlike polis 
verseker kan word.  Indien wel, sal daar enige dekking wees indien die huurder versuim om iets te doen wat 
kan lei tot verlies of skade wat ingevolge die Santam se persoonlike polis gedek is?

 

2

Vraag 7
Mnr. X wil ook graag weet indien Woonhuis B beskadig sou word in so ’n mate en dit vir ’n tydperk nie 
uitverhuur kan word nie (as gevolg van ’n versekerde gevaar wat ingevolge Afdeling Geboue gedek is), of die 
verlies van huurgeld gedek sal wees. 

1

TOTAAL   22
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OPDRAG 3
Die versekerde voorsien die volgende inligting aan jou ten opsigte van Woonhuis A:

Totale waarde van die huis:  R1 400 000

Straatadres:    Eerstelaan 1

     Kaapstad

     7530

Verbandhouer:    ABSA

Rekeningnommer:   11 22 33 44

Voltooi nou die aansoekvorm na aanleiding van hierdie gegewens.

Onthou om ook enige vereistes wat jy mag versoek na aanleiding van die inspeksie wat jy gedoen het, duidelik 
op die aansoekvorm aan te dui.

Mnr. X versoek nie enige dekking ten opsigte van Insakking en grondverskuiwing en Toevallige skade aan 
masjinerie nie.
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GEBOUE 
 
Gebou besonderhede     Gebou 1             Gebou 2 
 
Soort woning 
 
Straatadres waar gebou   .…………………………………..………..          ………………………….………………………… 
 
geleë is                              …………………………………..………..       ………………………….…………………………… 

                         ……………………………………..………..        ………………………….…………………………… 
 
Poskode                           …………………….    …………………………… 
 
Woonstel bo grondvloor 
 
 
Muurkonstruksie 
 
 
Dakkonst
ruksie 
 
 
 
Vrywillige bybetaling 
 
Is die woning 
ongemeubeleerd en 
onbewoon? 
 
 
Toevallige skade aan 
masjinerie 
 
 
Insakking /  
grondverskuiwing 
 
 
Versekerde 
bedrag  
 van geboue 
                                                      
 
 
Verbandhouer        …………………………………………………….            ……………………………….…………………. 
 
 
Endossemente   

Premie R R 

 
 
 
 
 
 

Hoofwoning Vakansiewoning Ander woning Hoofwoning Vakansiewoning Ander woning 

Standaard Nie-standaard Standaard Nie-standaard 

Standaard Nie-
standaard 

Gras Gras met 
thatchsyf 

Standard Nie-
standard 

Thatch Gras met 
thatchsyf 

R R 

Ja Nee Ja Nee 

Ja Nee Bedrag: R Ja Nee Bedrag: R 

Ja Nee 
Ja Nee 

Ja Nee Versekerde bedrag: 
R

Ja Nee Versekerde bedrag: 
R

Ja Nee Yes Nee 
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Opsomming
Na aanleiding van die gegewens tot jou beskikking ten opsigte van hierdie afdeling: 

• Beskryf in jou eie woorde hoe jy die versekerde en risiko sal klassifiseer.

• Kategoriseer die versekerde en risiko deur ’n kruisie in een van die volgende blokkies te trek:

Lae frekwensie/hoë risiko Lae risiko/hoë frekwensie Geen moontlike risiko
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