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Uitvaartverzekering

Aan deze brochure
kunnen geen
rechten worden ontleend.

DELA Verzekeringen N.V.
Postbus 522
5600 AM Eindhoven

verzekerd van een
verzorgde uitvaart

inhoud

Hoe vraagt u de DELA Uitvaartverzekering aan?
Neem voor het aanvragen van de verzekering contact op met uw
verzekeringsadviseur. Hij of zij kan u adviseren welk verzekerde
Waarom een uitvaartverzekering?
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bedrag het beste past bij uw persoonlijke uitvaartwensen.
Ook stelt de adviseur u drie korte gezondheidsvragen. Wanneer u

Wat kost een uitvaart eigenlijk?
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één of meer van deze gezondheidsvragen met ‘ja’ beantwoordt,
ontvangt u een aanvullende vragenlijst. Na acceptatie is uw verze-

De DELA Uitvaartverzekering

3

kering levenslang van kracht.
Wij brengen per polis eenmalig € 3,50 poliskosten in rekening.

De voordelen van de DELA Uitvaartverzekering
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Als u achteraf toch niet tevreden bent over uw polis, kunt u deze
binnen 30 dagen terugsturen naar uw verzekeringsadviseur.

Wat is de premie?
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Bij voortijdige beëindiging van de verzekering wordt de afkoop-

Hoe vraagt u de DELA Uitvaartverzekering aan?
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waarde uitgekeerd aan de polishouder wanneer deze boven de
bepaalde minimumwaarde uitkomt.

Contact
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Contact
Wilt u meer informatie, neem dan rechtstreeks contact op met uw
verzekeringsadviseur.

De Productleeswijzer en de Algemene Voorwaarden zijn bij uw
verzekeringsadviseur op te vragen.
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Wat is de premie?

Waarom een uitvaartverzekering?

De te betalen premie voor de DELA Uitvaartverzekering hangt af

Laten we er niet omheen draaien: ieder mens heeft ooit een uit-

van uw leeftijd op het moment van aanvragen. Hoe jonger u bent,

vaart nodig. Het is goed om daar even bij stil te staan. Wat voor

hoe lager de premie. U heeft de keuze uit periodieke premiebeta-

uitvaart wil ik? En wat kost dat? Het treffen van een goede rege-

ling of een eenmalige premiebetaling.

ling voor uw uitvaart en de periode daarna is een hele zorg min-

Periodieke premiebetaling Bij de periodieke premiebetaling kunt

der. Voor uzelf, maar meer nog voor uw familie en vrienden die

u kiezen uit betaling tot het jaar waarin u 65 of 80 wordt. Na die

achterblijven. Met een uitvaartverzekering voorkomt u dat zij voor

tijd hebt u dan meer financiële ruimte voor andere zaken, terwijl

de kosten opdraaien. En dat zij van alles moeten regelen terwijl

de verzekering wel gewoon doorloopt. Premiebetaling is mogelijk

hun hoofd daar dan helemaal niet naar staat.

per maand, kwartaal, halfjaar of jaar. Als u DELA machtigt wordt
uw premie altijd automatisch op tijd betaald.

Wat kost een uitvaart eigenlijk?

Eenmalige premiebetaling U kunt er ook voor kiezen om de pre-

Een uitvaart kost tegenwoordig al snel zo’n € 6.500. Veel mensen

mie in één keer te betalen (de zogenaamde koopsomvariant).

denken “Ach, later is er wel geld”. Maar vergeet niet: later kan ook

U kunt uw koopsomstorting opvoeren bij uw belastingaangifte,

éérder komen! Sowieso heeft lang niet iedereen zo’n bedrag voor-

wat fiscaal gunstig is. Uw verzekeringsadviseur kan u meer

handen. Al met al reden genoeg om een uitvaartverzekering te

vertellen over de koopsomvariant.

Uw verzekeringsadviseur

overwegen. De DELA Uitvaartverzekering, want deze biedt naast

kan u vertellen welk verze-

financiële zekerheid ook praktische zorg. DELA regelt en verzorgt

kerde bedrag het beste

namelijk de begrafenis of crematie. Geheel volgens uw wensen of

past bij uw persoonlijke

die van uw nabestaanden. Daarvoor is op het moment van overlij-

“Wij kozen voor de verzorgingsclausule zodat degene die

uitvaartwensen. Ook met

overblijft na het overlijden van de ander geen kosten meer

de DELA Uitvaartkosten-

heeft voor de verzekering.”

wijzer berekent u eenvou-

De DELA Uitvaartverzekering

dig welk bedrag voor uw

De DELA Uitvaartverzekering garandeert bij overlijden een bedrag

wensen nodig is. Vraag uw

voor een geheel verzorgde uitvaart. U bent niet gebonden aan een

adviseur ernaar. Doe ’t
vandaag nog, dan is het
maar geregeld.
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den één telefoontje al voldoende.

vastgesteld pakket, dus u hebt alle vrijheid om te bepalen hoe de
uitvaart eruit moet komen te zien. Afscheid nemen kun je maar
één keer doen. Daarom is het belangrijk dat het een mooie en
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In de wilsbeschikking
die DELA gratis verstrekt
bij de polis kunt u
uw persoonlijke uitvaartwensen vastleggen.

goed verzorgde uitvaart wordt. Een dag die bijdraagt aan het ver-

GRATIS wereldwijde repatriëring DELA draagt zorg voor het over-

werken van het verdriet en het vasthouden van herinneringen.

brengen van de overledene naar Nederland als een verzekerde

We zien dan ook dat steeds meer uitvaarten in het teken staan

onverhoopt tijdens een tijdelijk verblijf in het buitenland overlijdt.

van hoe iemand geleefd heeft. En dat mensen eerder gaan naden-

Ook de kosten hiervan neemt DELA voor haar rekening. Hierdoor

ken over de invulling van hun uitvaart.

kunt u uw volledige verzekerde bedrag besteden aan de uitvaart.

Als de tijd daar is neemt DELA de nabestaanden alle zorg uit han-

Eerlijke prijzen DELA kan als grote organisatie inkoopvoordelen

den en regelt de uitvaart volgens uw wensen.

bedingen. Hierdoor krijgt u als verzekerde van DELA korting op
het normale tarief. Zo krijgt u dus ‘meer uitvaart’ voor uw geld.

De voordelen van de DELA Uitvaartverzekering

Flexibele verzekering U kunt de hoogte van het verzekerde bedrag

Uw kinderen GRATIS meeverzekerd Uw kinderen zijn tot hun 18e

zelf bepalen. Het is niet nodig dat u nu al precies weet hoe uw uit-

verjaardag gratis meeverzekerd. De dekking voor een kind is gelijk

vaart eruit moet zien. Als het bedrag niet volledig is gebruikt bij

aan het hoogst verzekerde bedrag van de ouder(s) op de polis.

de uitvaart, keert DELA het resterende bedrag gewoon uit aan de

Het gemak van verzekering en verzorging onder één dak DELA is

begunstigden.

marktleider met een jarenlange ervaring op het gebied van zowel

Verzorgingsclausule op twee levens mogelijk Als u de verzekering

uitvaartverzekering als uitvaartverzorging. De mensen van DELA

voor twee personen afsluit, kies dan voor de verzorgingsclausule.

weten als geen ander wat er allemaal komt kijken bij een uitvaart.

DELA neemt dan de premiebetaling over na het overlijden van u

Ooit zal uw uitvaart dus in deskundige handen liggen.

of uw partner.

Het verzekerde bedrag altijd op peil De DELA Uitvaartverzekering
is winstdelend. Doordat u meedeelt in de winst groeit uw verzekerde bedrag. Daarnaast houdt u het verzekerde bedrag op peil

“Goed om te weten dat Lars tot zijn 18e verjaardag gratis is mee-

door te kiezen voor jaarlijkse indexering van het bedrag of de

verzekerd. Dat scheelt in de premie en we hebben het nu ook voor

optie tot verhoging van het verzekerde bedrag. DELA biedt u dan

hem goed geregeld.”

eens in de 3 jaar de kans om het bedrag te verhogen zonder
medische vragen. U voorkomt dan dat de nabestaanden door de
sterk stijgende uitvaartkosten uiteindelijk nog bij moeten betalen.
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