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Artikel 3(1)(h) van die Be-
stuurswet verplig alle 
regspersone om verseke-

ring uit te neem vir die vervan-
gingswaarde van ’n deeltitelske-
ma se geboue en soos andersins 
in die wet voorgeskryf.

Die trustees word gemagtig om 
sodanige premies van eienaars 
te verhaal en dié premies maan-
deliks aan die versekeraar te be-
taal. Hierdie versekeringspre-
mies behoort dus in die jaarlikse 
administratiewe begroting ver-
vat te word. 

Só werk dit 
Deeltiteleienaars moet bydra tot 
die versekeringspremies: 
(a) vir die vervangingswaarde 
van geboue in die skema en teen 
die ander risiko’s soos hieronder 
uiteengesit is: 
(b) van gedeeltes van die ge-
meenskaplike eiendom wat die 
eienaar uitsluitlik gebruik (het-
sy in terme van die reëls of nota-
riële akte).

Artikel 14 van die Bestuurswet 
bepaal verder dat eienaars hul 
eie versekering mag uitneem 
teen risiko’s tot hul deel wat nie 
deur die regspersoon se verseke-
ring gedek word nie.

Teen watter risiko’s moet die 
regspersoon dus verseker wees?
(a) Soos genoem, moet die regs-
persoon in terme van artikel 
3(1)(h) versekering uitneem vir 
die vervangingswaarde van die 
geboue.
(b) Artikel 3(1)(i) bepaal verder 
dat die regspersoon versekering 
moet uitneem teen enige verdere 
risiko’s wat deur ’n spesiale be-
sluit van lede bepaal word.
(c) Standaardbestuursreël 
23(1)(a)(iii) bepaal dat die regs-
persoon versekering moet uit-
neem teen enige verdere risiko’s 
wat deur verbandhouers geïden-
tifiseer word – en meer as 25% 
(getal) belang in die totale dele 
hou. 
(d) Standaard-bestuursreël 
23(1)(i) bepaal dat die regsper-
soon dekking moet bekom teen 
risiko’s geïdentifiseer in regula-
sie 3. Dit sluit die volgende risi-
ko’s in: 
(i) weerlig, ontploffing en rook; 
(ii) oproer, openbare onrus, sta-
kings, uitsluitings, arbeidsver-
steurings of kwaadwillige perso-
ne wat namens óf in verband 
met enige politieke organisasies 
optree; 
(iii) storm, windstorms, hael en 
vloede; 
(iv) aardbewings;
(v) water wat ontsnap, insluiten-
de die bars of oorspoeling van 
waterhouers, toestelle of pype;
(vi) die impak van lugvaartuie of 
voertuie; en
(vii) huisbraak of pogings daar-
toe.

Die verantwoordelikheid om 
hierdie versekering in plek te hê 
lê voor die deur van die regsper-
soon van ’n deeltitelskema – dus 
alle eienaars. Die trustees is in 
praktyk egter die lede wat ver-
antwoordelik is vir die admini-
strasie hiervan. 

Kollig op vervangingswaarde
Wanneer nuwe trustees by ’n al-
gemene jaarvergadering verkies 
word, moet hulle seker maak dat 
die vervangingswaarde van die 
geboue binne die afgelope drie 
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jaar vasgestel is.
Die korrekte wyse om ’n akku-

rate vervangingswaarde vir ver-
sekeringsdoeleindes te bepaal is 
deur die gebruik van ’n professi-
onele waardeerder.

Standaardbestuursreël 23(3) 
bepaal dat die regspersoon (dus 
trustees) ’n vervangingswaarda-
sie vir die geboue en alle verbe-
terings wat verseker moet word  
elke drie jaar moet bekom. Dié 
vervangingswaardasie moet dan 
by die algemene jaarvergadering 
voorgelê word.

Indien die nuwe trustees be-
vind dat hierdie verpligting nie 
deur die vorige trustees nage-
kom is nie, moet hulle met ’n be-
kwame makelaar skakel om die 
nodige waardasie te doen en ver-
sekering in plek te kry.

As die geboue nie vir die kor-
rekte vervangingswaarde verse-
ker is nie, lei dit nie net daartoe 
dat die trustees die wet oortree 
nie, maar die onderversekering 
van die geboue sal ook ’n nadeli-
ge uitwerking op die belegging 
van eienaars hê. 

Dít aangesien die meeste ver-
sekeraars awery/eweredigheid 
toepas in die geval van ’n verse-
kerde verlies. 

Hoe sê? 
Wat is die eweredigheid/awery-
klousule?

In die geval van ’n versekerde 
verlies, sal die versekeraar ’n as-
sessor aanstel om die skade te 
evalueer en te bepaal of die polis 
dekking bied teen die oorsaak 
van verlies.

In gevalle waar die omvang 
van die verlies groot is, sal die 
assessor ook moet vasstel of die 
versekerde bedrae voldoende is 
om die skade te dek. 

Dit word dikwels met die hulp 
van ’n professionele waardeer-
der bepaal.

Sou daar bevind word dat die 
deeltitelskema onderverseker is, 
sal die versekeraar die eweredig-
heidsklousule op die eisbedrag 
toepas wat lei tot ’n proporsione-
le uitbetaling wat laer is as die 
gekwoteerde herstel- of vervan-
gingsbedrag.

Byvoorbeeld: Sou die assessor 
bevind dat die skema slegs vir 
70% van die korrekte vervan-
gingswaarde verseker is, sal 
slegs 70% van die eisbedrag uit-
betaal word.

In gevalle waar die verlies mil-
joene rande beloop, kan hierdie 
tekort astronomies wees en dalk 
selfs daartoe lei dat die skade nie 
herstel kan word nie omdat die 
bedrae van toepassing nie deur 
die lede gedek kan word nie.

Dit is daarom belangrik dat 
die trustees en eienaars jaarliks 
die vervangingswaarde van die 
geboue hersien om inflasie en es-
kalasie by te werk, sodat die 
werklike vervangingswaarde ak-
kuraat weergegee word.

Trustees kry soms swak ad-
vies en onderverseker ten einde 
hul maandelikse premies so laag 
as moontlik te hou.

Dit is daarom raadsaam dat 
trustees ter voorbereiding van 
die begroting wat by die algeme-
ne jaarvergadering om goedkeu-
ring voorgelê word, ’n makelaar 
raadpleeg wat in deeltitelverse-
kering spesialiseer.

Die makelaar kan die toepas-
likste produkte vir die skema 
identifiseer en hulle oor dekking 
adviseer wat aan die wetlike ver-
pligtinge sal voldoen. 

) Malan is ’n prokureur verbonde 
aan Du Plessis Hofmeyr Malan Ing. 
in Somerset-Wes. Vir eiendomsver-
wante navrae, bel haar by 
021 851 0359 of stuur ’n e-pos na 
info@dhmlaw.co.za.
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