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Uitvaartverzekering

Ik wil mijn eigen uitvaartwensen
kunnen realiseren
Ruim 30% van alle Nederlanders is niet verzekerd tegen de
kosten van een uitvaart. Een nog veel groter percentage is
onderverzekerd: het bedrag waarvoor men is verzekerd, is
achtergebleven bij de gestegen kosten van een begrafenis of
crematie.
Vandaag de dag hebt u speciale wensen ten aanzien van uw
uitvaart. De Uitvaartverzekering van REAAL biedt u een uitkering
die volledig vrij besteedbaar is. Waarmee u uw laatste wensen
laat uitkomen. U kunt ook een geldbedrag voor voor- en nazorg
inkopen. De Uitvaartverzekering van REAAL. REALIST IN
VERZEKEREN.
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Wist u dat...
•

tegenwoordig meer mensen (ruim 47%) de voorkeur
geven aan een verzekering op basis van geld of geld
met zorg boven een natura-uitvaartverzekering? Hier
speelt mee dat steeds meer mensen een eigen
invulling willen geven aan hun afscheid.

•

de meeste mensen (42%) de voorkeur geven aan
cremeren? Ruim 35% kiest voor begraven, terwijl
ongeveer 17% het niet weet.

•

steeds meer mensen speciale wensen hebben ten
aanzien van hun uitvaart? Meer dan een kwart (26%)
heeft die wensen op schrift staan, waarvan 10% bij de
notaris.

•

een overgrote meerderheid (89%) van alle
Nederlanders van mening is dat een uitvaartverzekering een morele plicht is naar de
nabestaanden?

Bron: NIPO 2004
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Ik wil geen standaard uitvaart
U heeft uw eigen wensen. Hoe u uw woning inricht, welke
vrienden u om u heen verzamelt, welke reizen u maakt. Wellicht
heeft u ook wensen ten aanzien van uw uitvaart. U wilt dat alles
goed geregeld is en zoals u het voor ogen had. Geen cake met
koffie, maar een bruisend glas champagne.
De Uitvaartverzekering van REAAL heeft als basis een kapitaaluitvaartverzekering inclusief winstdeling. Het kenmerk van een
kapitaalverzekering is dat deze verzekering geld uitkeert. In dit
geval bij overlijden.
Vrij besteedbare uitkering
U kiest zelf het bedrag dat bij overlijden direct wordt uitgekeerd.
Minimaal e 500,– en maximaal e 16.000,– per persoon. Zo weet u
zeker dat de uitvaart geen financiële consequenties hoeft te
hebben voor uw nabestaanden. Bovendien is de besteding van het
bedrag volkomen vrij. Iedereen heeft tenslotte zijn eigen wensen.
Lage premie

Recht op winstdeling

De premie is bijzonder laag. Bovendien bepaalt u zelf hoe u wilt

Het bedrag dat bij overlijden wordt uitgekeerd, wordt geleidelijk

betalen. In één keer? Per maand, kwartaal of jaar? U zegt het

verhoogd door toevoeging van winst. Bij uitkering heeft u

maar. U betaalt in ieder geval nooit langer dan veertig jaar.

minimaal recht op het verzekerd bedrag. In de praktijk is de

Daarna loopt de verzekering gewoon door: gratis. U kunt de

uitkering echter hoger. U deelt namelijk mee in de winst van de

Uitvaartverzekering tegen betaling ineens (koopsom) of tegen

maatschappij. De opgebouwde winst wordt samen met het

premie afsluiten tot en met uw 75e levensjaar.

verzekerd bedrag direct na overlijden uitgekeerd.
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Ik wil iets extra’s
De kapitaaluitvaartverzekering kunt u naar eigen wens uitbreiden
met een aantal aanvullingen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk vooren/of nazorg in te kopen.
Kinderen meeverzekeren
Kinderen tot achttien jaar kunnen tegen een geringe premie
worden meeverzekerd wanneer beide ouders of de alleenstaande
ouder de uitvaartverzekering bij REAAL heeft afgesloten.

Uw voordelen van de Uitvaartverzekering

Verzorgersdekking
Omdat het bij de Uitvaartverzekering gaat om een verzekering op

•

U bent verzekerd van een vrij besteedbaar

twee levens, blijven de meeverzekerde partner en verzekerde

geldbedrag, dus geen standaard zorgpakket.

kinderen premievrij verzekerd achter, wanneer één van de hoofd-

Via 0900 - 0262, 24 uur per dag bereikbaar voor

verzekerden overlijdt. REAAL gaat echter nog verder. U kunt er ook

directe hulp bij een sterfgeval.

voor kiezen om een kind een eigen polis mee te geven met een

•

Verzekerde bedragen worden altijd uitgekeerd.

verzorgersdekking. Dit kan aantrekkelijk zijn wanneer u de

•

De uitkering is hoger door winstdeling.

verzorger bent van dit kind. U betaalt dan als (alleenstaande)

•

Aanvullende zorg is naar uw keuze in te kopen.

ouder of grootouder de premie voor dit kind. Wanneer u als

•

Samenwerking met gespecialiseerde particuliere

verzorger overlijdt, blijft het kind premievrij verzekerd achter.

•

zorgorganisatie en eersteklas uitvaartondernemingen.
Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
Stel, u of uw partner wordt (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt
verklaard. Uw inkomsten dalen, evenals uw koopkracht. Uw
maandlasten, waaronder de premie voor uw uitvaartverzekering,
blijven echter gelijk. Met deze aanvulling krijgt u dan een
(gedeeltelijke) vrijstelling van premiebetaling en hoeft u geen
premie meer te betalen. De mate van vrijstelling is afhankelijk van
de mate van arbeidsongeschiktheid.

Uitvaartverzekering

Voor- en nazorg: praktische hulpverlening
REAAL stelt deze uitkering beschikbaar. Met deze uitbreiding heeft

Via REAAL komt u in contact met een specialist die er alles van weet.

u bij ons de mogelijkheid voor- en/of nazorg in te kopen bij onze

En maakt u geen gebruik van deze diensten, dan wordt het

gespecialiseerde zorgpartner. Deze voorzorgmodule is bedoeld

kapitaal gelijk met het kapitaal voor de uitvaartzorg uitgekeerd.

voor mensen die thuis willen sterven. U kunt kiezen uit vele
soorten zorg. Waar moet u aan denken? In onderstaand overzicht
worden enkele voorbeelden van voor- en nazorg gegeven.

Voorbeelden van voorzorg

Voorbeelden van nazorg

Verpleging thuis

Advies op het gebied van nalatenschappen

Verpleegkundigen komen bij u thuis voor onderzoek, het

•

Het aanvaarden of afwijzen van nalatenschappen.
De mogelijkheden bij het verdelen van de inboedel.

toedienen van medicijnen, maar ook voor bijvoorbeeld

•

wondverzorging.

Advies en ondersteuning bij het

Gespecialiseerde verpleging

regelen van financiële zaken

Ook voor complexe en/of uitzonderlijke zorgbehoeften

•

Invullen van loonbelastingverklaringen.

zoals bloedtransfusies of het aanbrengen van een infuus

•

Aanvragen van pensioenen en uitkeringen.

komen gespecialiseerde verpleegkundigen bij u thuis.

•

Aanvragen van huursubsidie.

Huishoudelijke hulp

•

Berichtgeving van kredietverleners.

Ondersteuning bij het verrichten van huishoudelijke

Administratieve hulp

werkzaamheden, zoals schoonmaken, kinderopvang,

Wijzigen van de tenaamstelling van abonnementen,

boodschappen of de was doen, maaltijden verzorgen of

verzekeringen en bankzaken.

het verzorgen van huisdieren.

Emotionele zorg

Lichamelijke verzorging

Hulp op emotioneel gebied. Bijvoorbeeld begeleiding bij

Ondersteuning bij de dagelijkse lichamelijke verzorging:

rouwverwerking door een ervaren maatschappelijk

van het klaarzetten van medicijnen of het inschakelen van

werker. Ook wordt ondersteuning geboden om het

een slaap- en waakdienst tot het aanbrengen van

dagelijks leven makkelijker te laten verlopen. Denk aan

lichamelijke hulpmiddelen zoals protheses.

het aanvragen van dagopvang of maaltijdvoorzieningen,
het inschakelen van vrijwilligers, gezinszorg of verpleging.
Opmerking: dit zijn voorbeelden van de zorg die u kunt inkopen met de
modules voor- en nazorg.
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Kosten uitvaart 1
24 Uur per dag bereikbaar

Kosten crematie
•

Crematie

Na overlijden wordt een geldbedrag uitgekeerd, dat volledig vrij

•

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

besteedbaar is. U kunt alles dus precies regelen zoals u wilt. Wilt u

Totaal kosten crematie

hierbij hulp inschakelen? Dan kunt u ons 24 uur per dag, zeven

Kosten begrafenis

dagen per week bereiken op 072 - 548 69 97. REAAL werkt samen

•

Begraafrechten2

e 1.000,00

met zorgvuldig geselecteerde uitvaartondernemers die u graag

•

Algemeen graf, tien jaar

e 1.000,00

van dienst zijn.

•

Grafsteen (inclusief graveren)

e 1.250,00

•

Dragers kist

e    250,00

Weet ik wat er allemaal bij komt kijken?

e    900,00
e 1.000,00

e 3.500,00

Totaal kosten begrafenis
Algemene kosten (begrafenis of crematie)
•

Tarief uitvaartleider

e 1.200,00

De kans is groot dat u de kosten van een uitvaart te laag inschat,

•

Kist (eenvoudige uitvoering)

e    400,00

omdat u niet precies weet wat er allemaal bij komt kijken. U

•

Opbaren (in rouwcentrum, vijf dagen)

e    350,00

vergeet bijvoorbeeld rekening te houden met de aanschaf van een

•

Gebruik van aula, een uur

e    330,00

grafsteen en het betalen van de bijbehorende grafrechten. De

•

Rouwwagen (afstand tot 25 km)

e    150,00

prijzen hiervoor worden regelmatig onderschat. Daarnaast zijn er

•

Volgauto

e    150,00

ook grote regionale verschillen.

•

Bloemstukken (gemiddeld per stuk)

e    150,00

Hiernaast heeft REAAL de gemiddelde kosten van zowel een

•

Rouwdrukwerk (standaard honderd stuks) e    225,00

crematie als begrafenis voor u op een rij gezet

•

Dankbetuigingen

e

195,00

(standaard honderd stuks)
•
•

1

Prijspeil 2005.

2

Landelijk zeer sterk wisselend

Kosten koffie met cake
(ongeveer honderd personen)

e    400,00

Uitvaartdienst in uitvaartcentrum

e    150.00

Totaal algemene kosten

e 3.700,00

Totale kosten crematie

Totale kosten begrafenis

e 1.000,00

e 3.500,00

e 3.700,00 +

e 3.700,00 +

e 4.700,00

e 7.200,00
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De Uitvaartverzekering in het kort
Wij hebben de belangrijkste kenmerken van de Uitvaartverzekering van REAAL nog even voor u op een rij gezet.
•

Een kapitaalverzekering als basis en mogelijkheid tot
aanvullende verzekeringen.

•

Op één of twee levens te verzekeren.

•

Winstdeling.

Aanvullende verzekeringen:
•

voor kinderen tot 18 jaar;

•

premievrijstelling na overlijden van de verzorger;

•

premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid;

•

voor- en nazorg.

Ik zit goed bij
REAAL Verzekeringen
REAAL is een solide en innovatieve verzekeraar, met een toppositie
op de Nederlandse verzekeringsmarkt. Als onderdeel van
SNS REAAL zijn wij een vertrouwde naam op het gebied van
financiële dienstverlening voor particulieren én bedrijven. Met
onze jarenlange ervaring op het gebied van uitvaart hebben wij
veel kennis opgebouwd. Naast verzekeringen bieden wij ook
bank- en beleggingsproducten aan. Dat doen wij uitsluitend via
professionele financieel adviseurs. REAAL staat open voor nieuwe
ontwikkelingen en vertaalt die op het juiste moment in vernieuwende producten en diensten. Daarbij spelen we actief in op
uw veranderende behoeften en de eisen van vandaag én morgen.
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Ik wil meer informatie
Met de Uitvaartverzekering biedt REAAL u de mogelijkheid uw
uitvaart naar eigen wens in te vullen. Geen standaard uitvaart,
maar zoals u het graag wilt. Wilt u meer weten over de
Uitvaartverzekering? Neem dan contact op met uw financieel
adviseur. Kijk op www.reaal.nl voor een adviseur bij u in de buurt.

Tot slot
Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden
ontleend.

Uitvaartverzekering

www.reaal.nl
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43 61 06-08

