Uitvaartverzekering tegen koopsom
Het is nooit te laat voor een goede uitvaartverzekering
Speciaal voor mensen vanaf 65 jaar die onderverzekerd zijn

De Uitvaartverzekering van REAAL.
Dé oplossing wanneer u onderverzekerd bent.
Een goede uitvaartverzekering spreekt voor zich, daar hoeven wij
u niet van te overtuigen. U heeft zich immers verzekerd bij REAAL.
Maar wist u ook dat de kosten voor een uitvaart met name de
afgelopen jaren sterk gestegen zijn? Hierdoor is de kans groot dat
het bedrag waarvoor u bent verzekerd (het zogenoemde
‘ verzekerd bedrag’) niet meer toereikend is om aan uw wensen
te voldoen. Gelukkig heeft REAAL hiervoor een prima oplossing:
de Uitvaartverzekering tegen koopsom. REAAL. REALIST IN
VERZEKEREN.

Gestegen uitvaartkosten, veranderende wensen
U heeft al een uitvaartverzekering afgesloten. Maar kijkt u eens
naar het verzekerd bedrag. Zeker wanneer de polis al wat langer
loopt, is de dekking wellicht achtergebleven bij de prijsontwikkeling.
Of misschien heeft u nu andere wensen.
U bent bijvoorbeeld actief in het verenigingsleven en wilt een
advertentie in een regionale krant. Of u wilt een mooie grafsteen
die uw nabestaanden eraan herinneren hoe u was. Dan is dit hét
moment om te zorgen dat er straks voldoende geld voor is. De
Uitvaartverzekering tegen koopsom is uitermate geschikt om uw
bestaande uitvaartverzekering aan te vullen.

Het is nooit te laat
voor een goede
uitvaartverzekering.

Een afscheid in stijl
Het principe van de Uitvaartverzekering tegen koopsom is simpel.
In plaats van een premie per maand te betalen, stort u een bedrag
ineens. Daarmee verzekert u zich van een bepaalde uitkering bij
overlijden. Het minimum te verzekeren kapitaal is e 500,-.
U bepaalt zelf tot welk bedrag u uw verzekering wilt verhogen.
U kunt elk veelvoud van € 500,- kiezen. Het maximaal te
verzekeren kapitaal bedraagt € 16.000,- per persoon per polis.

U heeft een premievrije polis
Bent u in het bezit van een uitvaartpolis waarvoor u geen premie
meer hoeft te betalen, een zogenoemde ‘premievrije polis’? Ook
daarvoor geldt: kijk naar het verzekerd bedrag. Veel van deze
polissen zijn zo lang geleden afgesloten, dat het uit te keren
bedrag niet meer in verhouding staat tot het huidige prijspeil.
Wellicht geldt dit ook voor uw polis.

Speciaal voor mensen vanaf
65 jaar die onderverzekerd zijn.

Enkele koopsomvoorbeelden

Tip!

			

Prognose

Verzekering-

Koopsom

Verzekerd

uitkering

nemer

betaling

bedrag 1

na tien jaar 2

Man, 68 jaar

€ 788,00

€ 1.000,00

€ 1.223,00

Man, 65 jaar

€ 1.866,00

€ 2.500,00

€ 3.059,00

Vrouw, 72 jaar € 3.836,00

€ 5.000,00

€ 6.118,00

In Box 3 geldt onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling voor
uitvaartkostenpolissen tot een gezamenlijke waarde per
belastingplichtige van € 6.332,- (2005). U kunt op fiscaal
vriendelijke manier geld overhevelen van belast in Box 3 naar

1 Dit is het bedrag dat altijd wordt uitgekeerd, ongeacht het moment van
overlijden.
2 Dit is de verwachte uitkering (met winstdeling) als het overlijden tien

vrijgesteld in Box 3, door het storten van een koopsom voor de

jaar na het sluiten van de Uitvaartverzekering tegen koopsom

Uitvaartverzekering. Dat is mooi meegenomen.

plaatsvindt.

Samen op één polis
Partners kunnen op één en dezelfde polis worden verzekerd. Na
het overlijden van de éérste partner blijft de partner uiteraard
verzekerd voor het hem of haar afgesproken bedrag.

Recht op winstdeling
U heeft recht op winstdeling van de maatschappij. Dat betekent

U kunt het nu meteen regelen

dat bij overlijden minimaal het verzekerd bedrag wordt uitgekeerd
en bijna altijd méér. Zijn twee partners verzekerd op één polis? Na

Met het aanvraagformulier kunt u de Uitvaartverzekering tegen

het overlijden van de ene partner houdt de partner recht op

koopsom direct afsluiten. Na ontvangst van de aanvraag wordt de

winstdeling op de polis.

polis meteen opgemaakt en krijgt u deze veertien dagen op zicht.

Uitvaartverzekering bij overlijden
op een leven tegen koopsom
De polisopslag bedraagt € 11,34. Dit is een eenmalig bedrag wat
REAAL in rekening brengt voor administratiekosten. Voor bepaling
van de koopsom voor een vrouw neemt u de leeftijd van de vrouw
minus vijf jaar.

Koopsom per verzekerd kapitaal voor een man
Verzekerd Kapitaal
Leeftijd

€ 1.000,00

€ 2.500,00

€ 5.000,00

€ 7.500,00

€ 10.000,00

60

€ 683,00

€ 1.707,50

€ 3.415,00

€ 5.122,50

€ 6.830,00

61

€ 694,80

€ 1.737,00

€ 3.474,00

€ 5.211,00

€ 6.448,00

62

€ 706,60

€ 1.766,50

€ 3.533,00

€ 5.299,50

€ 7.066,00

63

€ 718,40

€ 1.796,00

€ 3.592,00

€ 5.388,00

€ 7.184,00

64

€ 730,10

€ 1.825,25

€ 3.650,50

€ 5.475,75

€ 7.301,00

65

€ 741,80

€ 1.854,50

€ 3.709,00

€ 5.563,50

€ 7.418,00

66

€ 753,50

€ 1.883,75

€ 3.767,50

€ 5.651,25

€ 7.535,00

67

€ 765,00

€ 1.912,50

€ 3.825,00

€ 5.737,50

€ 7.650,00

68

€ 776,30

€ 1.940,75

€ 3.881,50

€ 5.822,25

€ 7.763,00

69

€ 787,40

€ 1.968,50

€ 3.937,00

€ 5.905,50

€ 7.874,00

70

€ 798,30

€ 1.995,75

€ 3.991,50

€ 5.987,25

€ 7.983,00

71

€ 809,00

€ 2.022,50

€ 4.045,00

€ 6.067,50

€ 8.090,00

72

€ 819,40

€ 2.048,50

€ 4.097,00

€ 6.145,50

€ 8.194,00

73

€ 829,40

€ 2.073,50

€ 4.147,00

€ 6.220,50

€ 8.294,00

74

€ 839,20

€ 2.098,00

€ 4.196,00

€ 6.294,00

€ 8.392,00

75

€ 849,00

€ 2.122,50

€ 4.245,00

€ 6.367,50

€ 8.490,00

Wat denkt u dat een uitvaart kost?
De meeste mensen schatten de kosten van een uitvaart te laag in.

Algemene kosten (begrafenis of crematie)

Men vergeet dat naast de algemene kosten, ook rekening moet

•

Tarief uitvaartleider

e 1.200,00

worden gehouden met de aanschaf van bijvoorbeeld een graf-

•

Kist (eenvoudige uitvoering)

e 400,00

steen of het betalen van de kosten van grafrechten. De prijzen

•

Opbaren (in rouwcentrum, vijf dagen)

e 350,00

hiervan worden regelmatig onderschat. Daarnaast zijn er ook

•

Gebruik van aula, één uur

e 330,00

regionale verschillen. Hieronder ziet u wat een crematie en een

•

Dragers kist

e 250,00

begrafenis vandaag de dag ongeveer kosten.

•

Rouwwagen (afstand tot 25 km)

e 140,00

•

Volgauto’s

e 150,00

•

Bloemstukken (gemiddeld per stuk)

e 150,00

•

Rouwdrukwerk (standaard honderd stuks) e 225,00

•

Dankbetuigingen (standaard honderd stuks)e

•

Kosten koffie met cake

Kosten uitvaart 1
Kosten crematie
e 900,00

•

Crematie

•

Verstrooien as (op veld bij crematorium) e 100,00

Totaal kosten crematie

e 1.000,00

•

195,00

(ongeveer honderd personen)

e 400,00

Uitvaartdienst in uitvaartcentrum

e

150,00

e 3.700,00

Totaal algemene kosten

Kosten begrafenis
•

Begraafrechten 2

e 1.000,00

Totale kosten crematie

Totale kosten begrafenis

•

Algemeen graf, tien jaar

e 1.000,00

e 1.000,00

e 3.500,00

•

Grafsteen (inclusief graveren)

e 1.250,00

e 3.700,00 +

e 3.700,00 +

e 250,00

e 4.700,00

e 7.200,00

•

Dragers kist

Totaal kosten begrafenis
1

Prijspeil 2005

2

Landelijk zeer sterk wisselend

e 3.500,00

Waarom kiezen voor de
Uitvaartverzekering tegen koopsom?
•

Ideale oplossing voor iedereen boven de 65 jaar.

•

Gegarandeerde acceptatie voor mensen die al een
Uitvaartverzekering van REAAL hebben. Dus geen medische
keuring of gezondheidsvragen meer.

•

Bij overlijden wordt het verzekerd kapitaal direct uitbetaald.

•

Door het recht op winstdeling een hogere uitkering dan het
verzekerd bedrag.

•

Het uitgekeerde bedrag is vrij te besteden, in
overeenstemming met uw laatste wensen.

•

Geen vast ‘dienstenpakket’ zoals bij een natura
uitvaartverzekering.

•

Partners zijn te verzekeren op één polis. Bij overlijden van één
van de partners blijft de achterblijvende partner premievrij
verzekerd achter met behoud van het recht op winstdeling.

•

Verzekerd kapitaal eenvoudig over te hevelen van belast in
Box 3 naar vrijgesteld in Box 3.

De Uitvaartverzekering tegen
koopsom van REAAL:
een prima oplossing.
Blijf het niet uitstellen. Stuur vandaag nog het aanvraagformulier
in of bel uw tussenpersoon.

www.reaal.nl

43 64 06-08

