Natura uitvaartverzekering DELA UitvaartPlan Diensten
Wat is wel en niet gedekt door deze natura uitvaartverzekering?



Wat is een natura uitvaartverzekering?



Wat is verzekerd?




Wanneer keren wij niet uit?




Indexering

Deze verzekering keert geen geld uit, maar
regelt en verzorgt uw uitvaart. U verzekert
een pakket met onze diensten. Het DELA
UitvaartPlan bestaat uit een
Dienstenverzekering en een aanvullend vrij te
besteden geldbedrag. 

Een DELA UitvaartPlan Diensten bestaat altijd
uit een dienstenpakket en aanvullende
geldverzekering. De premie hangt af van de
waarde van het pakket, het verzekerd
aanvullende vrij te besteden geldbedrag,
leeftijd en looptijd. 

DELA keert niet uit bij fraude of als u
informatie over uw gezondheid verzwijgt.

Extra: winstdeling
Het DELA UitvaartPlan is winstdelend. Als
onze financiële situatie het toelaat, deelt u
mee in onze winst. We gebruiken de winst om
de jaarlijkse premiestijging door indexatie
zoveel mogelijk te beperken. Zo zorgen we
ervoor dat de verzekering waardevast blijft
tegen een zo laag mogelijke premie.

De premie kan tijdens de looptijd jaarlijks
stijgen. Zo kunnen we de uitvaart blijven
betalen, ook als de kosten stijgen.



Voor wie?



Keuze uitvaartverzorger




Let op



Looptijd

U verzekert de uitvaart in Nederland van
uzelf, uw partner en/of uw kinderen. De
verzekerde mag op moment van afsluiten niet
ouder zijn dan 74 jaar. 

DELA regelt en verzorgt de uitvaart. Kiezen
uw nabestaanden voor een andere
uitvaartverzorger? Dan keert DELA een
beperkte vergoeding uit.

Kiest u zelf een uitvaartverzorger? Dan
vervalt het voordeel dat u hebt als u de
uitvaart via ons regelt. Uw nabestaanden
moeten dan misschien bijbetalen.

Gezondheid
DELA schat het overlijdensrisico in. Dit doen
we aan de hand van gezondheidsvragen of
een gezondheidsverklaring.

U bent uw hele leven verzekerd. U kiest zelf
hoe lang u premie betaalt. Hoe langer deze
periode is, hoe lager de premie. 

Afsluiten, wijzigen en stoppen
U kunt de verzekering stoppen. De
verzekering heeft soms een waarde. DELA kan
kosten in mindering brengen op deze waarde.
Het bedrag blijft staan tot na uw overlijden of
het wordt uitgekeerd. 

Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Meer info: www.vanatotzekerheid.nl
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