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MULTI-RISIKO’S
Toepaslike Eenheidstandaarde

120121  Apply technical knowledge and understanding of the cover provided under a Short Term 
Multi-Peril Insurance policy
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MULTI-RISIKO’S

MODULE INLEIDING
Dit is nie net belangrik om die dekking van die verskillende afdelings van die Santam se persoonlike polis 
te ken nie, maar ook om agtergrond kennis hê van hoekom veelvuldige gevare polisse bemark word en die 
ontleding van persoonlike en kommersiële polisse. 

Daar gaan dus van jou verwag word om die vrae wat hier ter sprake is te beantwoord. 

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

• Hoekom versekeraars veelvuldige gevare polisse bemark.

• Ontleding van ’n persoonlike lyne veelvuldige gevare polis.

• Ontleding van ’n kommersiële veelvuldige gevare polis.

• Onderskeid tussen persoonlike lyne en kommersiële lyne polisse.

OPDRAG

Vraag 1
Bespreek twee redes hoekom versekeraars voortdurend besig is om nuwe produkte te ontwikkel.

2

Vraag 2
Noem drie voordele wat persoonlike lyne veelvuldige gevare polisse vir die versekerde inhou.

3
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Vraag 3
’n Kliënt doen aansoek vir persoonlike lyne versekering, maar verlang hy slegs dekking vir diefstal van die 
inhoud van sy woning en buitegeboue, toevallige skade van die inhoud van sy woning en mediese uitgawes 
van sy huishoudelike werknemer. Watter afdeling van die polis sal jy vir hierdie kliënt aanbeveel? 

1

Vraag 4
Noem enige agt versekerde gevare wat gedek word in terme van die Huisinhoud afdeling van ‘n persoonlike 
lyne veelvuldige gevare polis, soos bespreek in hierdie module.  

8

Vraag 5
’n Kommersiële lyne veelvuldige gevare polis bied dekking teen ’n verskeidenheid van gevare.

Noem enige vyf versekerde gevare in terme van die Geboue afdeling.

5

Werksopdrag.indd   103 01/03/2013   09:54:04 AM



104

Kopiereg ©Santam Bpk. 2013 Kursuskode: ASSESS – SPP2

Vraag 6
Noem twee voordele ten opsigte van die keuses wat ’n kliënt het in terme van ’n kommersiële veelvuldige lyne 
polis.

2

Vraag 7 
’n Voornemende kliënt het sy eie onderneming en wil graag ’n kommersiële veelvuldige gevare polis uitneem. 
Afgesien van die inhoud van sy gebou, die voorraad, voertuie ensovoorts is daar ook heelwat persone in sy 
diens. 

Watter afdelings van die kommersiële polis sal jy vir die kliënt aanbeveel om te neem met die oog op die 
personeel wat in sy diens is? Noem enige drie afdelings.    

3

Vraag 8
Noem enige twee verskille wat daar is tussen die persoonlike lyne polis en die kommersiële lyne polis.

2

Vraag 9
Die versekerde is ’n rekenmeester en besluit om voortaan sy besigheid vanaf sy woning te doen. Van 
sy kliënte besoek hom van tyd tot tyd en is hy bang dat hulle besering kan opdoen terwyl hulle op sy 
perseel is en hom dan daarvoor aanspreeklik kan hou. Sal die versekerde dekking geniet vir hierdie tipe 
aanspreeklikheid in terme van sy persoonlike lyne polis? Motiveer jou antwoord. 

2
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Vraag 10
Een van die grootste verskille tussen die persoonlike lyne polis en die kommersiële lyne polis is die dekking 
wat gebied word ten opsigte van aanspreeklikheid. Die aanspreeklikheid afdeling van die kommersiële lyne 
polis kan op twee tipe grondslae uitgereik word. Kan jy hierdie twee grondslae noem?

2

Vraag 11
Jy is ’n makelaar en ’n potensiële kliënt nader jou om advies ten opsigte van sy korttermyn 
versekeringsbehoeftes van sy onderneming. Onder watter afdelings van die kommersiële lyne lyne polis sal jy 
aanbeveel moet die volgende behoeftes aangespreek word?

a. Die meubels, skryfbehoeftes, faksmasjien, telefoon en afrolmasjien wat in die kantoor is 

b. Die kontantgeld wat in die kantoor hanteer word

c. Voorraad wat in transito is

d. Die oneerlikheid van sy werknemers

e. Die voertuie van die onderneming

f. Toevallige skade aan die inhoud van die fabriek

g. Onvoorsiene brekasie van die masjienerie in die fabriek

h. Verslegting van die voorrade

8

TOTAAL  38    
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