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Oor hierdie dokument 
 

 

 

Doel Openbaarmaking en ander regsvereistes in verband met persoonlike and kommersiële lyne van versekering. 

Belangrike kennisgewing Hierdie kennisgewing vorm nie deel van die versekeringskontrak of enige ander dokument nie. 

 

As ‘n korttermynversekering polishouer, is jy geregtig op sekere statutêre inligting volgens die Reëls ter Beskerming van Polishouers (RBP). 

Indien jou raadgewer / makelaar nie die vereiste Statutêre Openbaarmaking Kennisgewing voorsien nie, kom asseblief met Safire in 

aanraking, en ons sal jou bystaan om dit te bekom. 

Jou polisbewoording, tesame met jou polisskedule, bevat die naam, klas en tipe polis, asook besonderhede van prosedures om te volg in 

geval van ‘n eis. Indien enigiets onduidelik is, tree asseblief met jou raadgewer / makelaar in verbinding. 

Jou raadgewer / makelaar ontvang standaard kommissie wat by die premie ingesluit is. 

Indien 'n uitkontrakteringsfooi deur Safire aan jou raadgewer / makelaar betaalbaar is, word dit by die premie ingesluit. 

Indien jy toegestem het om ‘n administrasie / makelaarsfooi aan jou raadgewer / makelaar te betaal, sal hierdie fooi apart op jou 

polisskedule aangedui word. 

Jy sal ingelig word van enige wesenlike veranderinge in die inligting hierbo uiteengesit. 

1. Versekeraar kontakbesonderhede en ander inligting 
 

 

 

Maatskappy Safire Insurance Company Limited (“Safire”) 

FDV ‘n gemagtigde finansiële diensverskaffer [FDV nommer: 2092] 

BTW registrasie nr. 4370196034 

Maatskappy registrasie nr. 2000/027673/06 

Fisiese adres Safire House, Redlands Estate, George MacFarlane Laan 1, Wembley, Pietermaritzburg, 3201 

Posadres Posbus 11475, Dorpspruit, 3206 

Telefoon (033) 264 8500 

E-pos admin@safireinsurance.com 

Webwerf www.safireinsurance.com 

Kliëntediens-afdeling clientservices@safireinsurance.com 

Klagtesafdeling complaints@safireinsurance.com 

Professionele vrywaringsdekking by  Lloyd’s of London 

Voldoeningsbeampte Mnr Sean Stanton (Hoof van die Nakomingsbeheerfunksie) 

 compliance@safireinsurance.com 

FAIS lisensie inligting Kategorieë: Persoonlike en Kommersiële Lyne 

FAIS voldoeningsbeampte Moonstone Compliance (Edms) Bpk (die FDV voldoeningspraktyk op rekord) 

 Verteenwoordig deur Carrie-Lee Wolff 

 clwolff@moonstonecompliance.co.za 

 Posbus 12662, Die Boord, Stellenbosch, 7613 
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2. Betalingswyse van premie, sperdatum vir premiebetaling en die gevolge van nie-betaling 
 

 

 
Alle inligting rakende die premie wat betaalbaar is, die betalingsfrekwensie en die datum waarop die betaling verskuldig is, sal in jou 

skedule vervat word, en moet tesame met die polisdokument gelees word. 

Indien jy enige navrae rakende premiebetalings of advies ontvang mag hê, kontak asseblief jou raadgewer / makelaar of alternatiewelik 

ons Kliëntediens-afdeling (clientservices@safireinsurance.com). 

3. Eise 
 

 

 
Prosedures vir die aanmelding en prosessering van eise word in jou polisbewoording uiteengesit. In geval van ‘n moontlike eis, moet jy 

onmiddellik jou Safire raadgewer / makelaar in kennis stel, binne die tydperke uiteengesit in jou polisdokument. 

3.1. Safire Boerdery/Kommersieel/Melkery/Bates Alle Risiko/Signature/Stellar polishouers 
Jy moet jou Safire raadgewer / makelaar binne 30 (dertig) dae in kennis stel van die gebeurtenis van enige voorval wat tot ‘n eis of ‘n 

potensiële eis kan lei. 

3.2. Safire Agri Afdeling: Oes polishouers 

Jy moet jou Safire raadgewer / makelaar in kennis stel van enige eis of potensiële eis na enige verlies, vernietiging of beskadiging van 

gewasse wat veroorsaak is deur: 

- hael, ryp, of springkane: binne 3 (drie) dae na die gebeurtenis; 

- brand, oormatige reën of tydens transito: binne 24 (vier-en-twintig) uur na die gebeurtenis.  

By Safire verstaan ons dat eise onvoorsien en soms traumaties kan wees. Ons sal jou deur die eiseproses ondersteun, en sal jou sover 

moontlik bystaan. 

4. Kliëntediens 
 

 

 
By Safire is ons jou korttermynversekeraar en jou langtermyn vernoot. 

Indien jy enige bekommernisse het met betrekking tot ons produkte of dienste, of navrae oor 'n eis of advies ontvang, en jou Safire 

raadgewer / makelaar jou nie kan help nie. kontak asseblief ons Kliëntediens-afdeling (clientservices@safireinsurance.com).  

Ons is hier om jou te ondersteun en sal spoedig reageer op enige navraag wat jy mag hê om te verseker dat jy uitstekende diens ontvang. 
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5. Klagtesprosedure 
 

 

 
Prosedures vir die indiening van enige dispuut / klagte word in jou polisdokument uiteengesit.  

5.1. Safire Boerdery/Kommersieel/Melkery/Bates Alle Risiko/Signature/Stellar polishouers 
a) Ingeval ons ‘n eis afkeur, of indien jy ‘n klagte het rakende enige advies of diens aan jou gelewer, is jy geregtig om binne 

90 (negentig) dae na die datum van sodanige afkeuring of na die datum waarop die advies of diens aan jou gelewer is, teen die 

besluit te appelleer deur skriftelik vertoë te rig aan complaints@safireinsurance.com. Sluit asseblief alle betrokke inligting in en heg 

kopiëe van alle relevante dokumentasie aan, ten einde ons in staat te stel om die aangeleentheid volledig en behoorlik te ondersoek.   

b) Ons sal binne 45 (vyf-en-veertig) dae ná ontvangs van jou klagte, jou skriftelik van die uitkoms daarvan inlig. 

5.2. Safire Agri Afdeling: Oes polishouers 
a) In die geval dat jy die skikkingsbedrag van die eis betwis, mag jy binne 3 (drie) dae na die datum van die skikkingsbedrag 

gekommunikeer was aan jou, die saak vir arbitrasie verwys deur ‘n e-pos te stuur aan complaints@safireinsurance.com. 

b) Ingeval ons ‘n eis afkeur, of indien jy ‘n klagte het rakende enige advies of diens aan jou gelewer, is jy geregtig om binne 

90 (negentig) dae na die datum van sodanige afkeuring of na die datum waarop die advies of diens aan jou gelewer is, teen die 

besluit te appelleer deur skriftelik vertoë te rig aan complaints@safireinsurance.com. Sluit asseblief alle betrokke inligting in en heg 

kopiëe van alle relevante dokumentasie aan, ten einde ons in staat te stel om die aangeleentheid volledig en behoorlik te ondersoek. 

c) Ons sal binne 45 (vyf-en-veertig) dae ná ontvangs van jou klagte, jou skriftelik van die uitkoms daarvan inlig. 

5.3. Ombudsman of regsaksie prosedures (alle polishouers) 
 

a) Indien jy nie met die uitkoms van jou klagte tevrede is nie, mag jy binne 180 (honderd-en-tagtig) dae na die verstryking van die 

aanvanklike 90 (negentig) dae periode waarna hierbo verwys word, jou klagte na die relevante Ombudsman eskaleer. 

b) Indien jy nie met die besluit wat deur die Ombudsman geneem is tevrede is nie en van voorneme is om die saak verder in die Howe te 

voer, moet jy binne 180 (honderd-en-tagtig) dae na die verstryking van die aanvanklike 90 (negentig) dae periode waarna hierbo 

verwys word, regsaksie teen ons instel. Indien jy nie regsaksie binne hierdie tydperk instel nie, sal alle voordeel in terme van die polis 

met betrekking tot daardie eis, verbeur word. (Let asb dat hierdie 180-dae periode onderbreek sal word vir die tydperk wat die 

aangeleentheid deur die Ombudsman oorweeg word). 

By Safire neem ons alle klagtes ernstig op en is ons daartoe verbind om elke klagte so vinnig en redelik moontlik te hanteer. 'n Afskrif van 

die Klagtehanteringsprosedure is op aanvraag beskikbaar en is ook beskikbaar by www.safireinsurance.com (onder die ‘Contact us’ opsie, 

en ‘Complaints & feedback’ sub-opsie).   
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6. Besonderhede van die Ombudsman 
 

 

 
Indien enige klagte nie binne ‘n redelike tydperk deur Safire tot jou bevrediging opgelos is nie, is jy by regte om jou klagte na die toepaslike 

Ombudsman te eskaleer. 

6.1. Onderskrywing- en eisverwante klagtes 
Indien jy ‘n klagte het met betrekking tot die afkeuring van ‘n eis of die onderskrywing van ‘n polis, mag jy jou klagte eskaleer na: 

 

Ombudsman vir Korterrmynversekering (OSTI) 

 

Telefoon (011) 726 8900 

E-pos info@osti.co.za 

Webwerf www.osti.co.za 

 

OSTI beperkings 

a) R6.5 miljoen vir huiseienaars eise of eise rakende geboue; 

b) R3.5 miljoen vir alle ander eise. 

  

6.2. Adviesverwante klagtes 
Indien jy ‘n klagte het rakende advies of behandeling ontvang deur jou raadgewer / makelaar, mag jy jou klagte eskaleer na: 

FAIS Ombudsman 

Telefoon (012) 470 9080 / 762 5000 

E-pos info@faisombud.co.za 

Webwerf www.faisombud.co.za 

7. Bedrog 
 

 

 
By Safire neem ons alle kriminele en onetiese gedrag baie ernstig op en versoek ons dat jy enige onregmatigheid met betrekking tot enige 

polis, of enige insident van bedrog, korrupsie, diefstal of onetiese gedrag aan ons rapporteer. 

Hierdie aangeleenthede kan per epos na fraud@safireinsurance.com gestuur word, of deur die koppelinge op ons webtuiste 

www.safireinsurance.com/report-fraud/ te volg. 

Alle aantuigings van bedrog, korrupsie, diefstal of onetiese gedrag sal diskreet hanteer word. 
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8. Ander belangrike aangeleenthede 
 

 

 

8.1. Algemeen 
Die polisbewoording en skedule moet as een dokument gelees word. Indien jy advies rakende enige aspek van jou polis, bybetalings of 

enige eiseprosedures, sowel as jou verpligting om die premie te betaal, benodig, kontak asseblief jou raadgewer / makelaar of Safire se 

Kliëntediens-afdeling.  

8.2. Vertroulikheid 
Alle inligting wat van jou verkry of bekom word, sal vertroulik bly, tensy van Safire vereis word om, volgens wet of in die loop van ‘n 

ondersoek, sodanige inligting te openbaar. 

 

8.3. Afskrif van polisdokument 
Jy is geregtig op ’n gratis afskrif van jou polis.  

9. Besonderhede van die Gedragsowerheid van die Finansiële Sektor (GFS) 
 

 

 

Die FSCA help kliënte met wetgewingsverwante klagtes wat handel oor die wyse waarop die gereguleerde maatskappye optree en enige 

oortreding van die handelinge waardeur hulle bestuur word.  

Posadres Posbus 35655, Menlo Park, 0102 

Telefoon (012) 428 8000 / 0800 202 087 

E-pos info@fsca.co.za  

Klagtes complaints@fsca.co.za  

Webwerf www.fsca.co.za 

10. SASRIA dekking (oproer insluitend politieke risiko dekking) 
 

 

 

In die geval dat jou polis ook SASRIA dekking insluit, is die besonderhede van die versekeraar wat hierdie dekking verskaf soos volg: 

Maatskappy naam SASRIA SOC Ltd. 

Maatskappy registrasie nr. 1979/000287/06 

Telefoon (011) 214 0800 

E-pos contactus@sasria.co.za 

Webwerf www.sasria.co.za 

 


