DE KENMERKEN
VAN ONZE VERZEKERING
UITVAARTVERZORGING DOOR WIE JE WILT
Je hebt altijd vrije keuze.
JIJ BEPAALT AAN WIE WORDT UITGEKEERD
Bij het afsluiten van de verzekering kun je aangeven aan wie het
verzekerde bedrag moet worden uitgekeerd.
AUTOMATISCHE VIJFJAARLIJKSE VERHOGING
Standaard verhogen we iedere vijf jaar het verzekerde bedrag met
5% tot maximaal €15.000. De reden waarom we dit doen is dat
uitvaartkosten net zo hard stijgen als andere kosten. Je premie
wordt aangepast aan het nieuwe verzekerde bedrag. Je hoeft
hiervoor niet opnieuw gezondheidsvragen te beantwoorden. Wil je
geen automatische verhoging? Dan kun je dat op ieder moment bij
ons aangeven.
KINDERDEKKING TOT 18 JAAR
Als je kind is aangemeld en medisch is geaccepteerd, dan is hij of
zij maximaal meeverzekerd voor het hoogst verzekerde bedrag van
de ouder(s). Je hoeft hiervoor alleen drie gezondheidsvragen voor
je kind te beantwoorden. Als een kind levenloos wordt geboren, dan
vragen wij alleen een bewijs van overlijden van de Burgerlijke
Stand. Kun je deze niet krijgen, dan is een medische verklaring
voldoende. Je kind is dan maximaal meeverzekerd voor het hoogst
verzekerde bedrag van de ouder(s). Wij vergoeden de
uitvaartkosten aan de hand van de rekeningen.
EMOTIONELE NAZORG
Als een gezinslid overlijdt is er deskundige hulp ter waarde van
€500 speciaal voor kinderen tot 18 jaar.
INCLUSIEF ONGEVALLENDEKKING
Als het overlijden het gevolg is van een ongeval wordt tot de leeftijd
van 65 jaar €2.500 extra uitgekeerd.
PREMIEBETALING ZOALS JE DAT ZELF WILT
Per maand, per kwartaal, per half jaar of per jaar. Je kunt zelfs
bepalen op welke dag van de maand we het bedrag van je rekening
mogen afschrijven. Als je geen voorkeur aangeeft, dan schrijven we
de premie de eerste van de maand van jouw rekening.

EENVOUDIGE AANVRAAG
Je hoeft slechts drie gezondheidsvragen te beantwoorden bij het
aanvragen van de verzekering.

