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1 juni: aanvang orkaanseizoen

CBCS lanceert bewustmakingscampagne orkaanseizoen
Willemstad/Philipsburg - Met de aanvang van het orkaanseizoen op 1 juni a.s., wil de
Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) de gemeenschap, met name die van
Sint Maarten, bewustmaken van het belang goed voorbereid te zijn.
Volgens een uitgebreide analyse van de regering van Sint Maarten en de Wereldbank zijn
de totale schade en verliezen als gevolg van de orkanen Irma en Maria van september
2017 geschat op USD 2,7 miljard, waarvan slechts een bedrag van tussen de USD 320430 miljoen aan schade is vergoed door de verzekeringsmaatschappijen. Helaas heeft de
CBCS, op basis van informatie van de verzekeringsmaatschappijen, moeten concluderen
dat een aanzienlijk aantal eigendommen geen passende verzekeringsdekking had, onder
andere door onderverzekering.
In verband met het aankomende orkaanseizoen lanceert de CBCS een
bewustmakingscampagne voor de duur van 8 weken om de gemeenschap attent te maken
op het belang van een goede voorbereiding. Er zullen verschillende advertenties worden
gepubliceerd met korte berichten om de aandacht van de inwoners van Sint Maarten te
vestigen op specifiek het belang van een goede verzekeringsdekking.
Weten wat je risico’s zijn en goed geinformeerd blijven, zijn slechts enkele stappen die je
kunt nemen om je voor te bereiden op het orkaanseizoen. Controleer de dekking van uw
privé en/of zakelijke eigendommen. Lees de polisvoorwaarden goed door, loop de
uitsluitingen na, controleer of er voldoende dekking is en zorg er ten slotte voor dat de
betaling van uw premie in orde is. In geval van onduidelijkheden of vragen over de
polisvoorwaarden, neem contact op met uw verzekeringsmaatschappij of broker.
Deze campagne vormt samen met diverse andere gelanceerde en nog te lanceren
campagnes onderdeel van het strategisch plan van de CBCS en heeft als doel financiële
zelfredzaamheid binnen de gemeenschap van Curaçao en Sint Maarten te bevorderen.
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