Polisvoorwaarden Uitvaartverzekering
1.

De uitkering van het verzekerd bedrag geschiedt in natura door betaling van de aan de
uitvaartdienst en begrafenis of crematie verbonden kosten, in rekening gebracht door de
onderneming die de uitvaart heeft verzorgd, tot maximaal de hoogte van het verzekerd bedrag. De
uitkering wordt betaald aan de uitvaartverzorger.
2. Een aanvullende verzekering is alleen mogelijk indien men een basisverzekering heeft.
3. Statuten en huishoudelijk reglement van de basisverzekering zijn ook van toepassing op de
aanvullende verzekering.
4. De premiebetaling geschiedt levenslang.
5. Bij opzegging of royement van de verzekering is de vereniging tot geen enkele uitkering verplicht.
6. Het verzekerd bedrag wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene ledenvergadering van de
vereniging.
7. Indien een verzekerde binnen een termijn van 12 maanden na het sluiten van de verzekering komt
te overlijden, restitueert de vereniging alleen de betaalde inlegsom en/of de betaalde premies.
8. Ingeval van een aanvullende verzekering geldt aanvullend dat indien dit overlijden in het tweede jaar
na het afsluiten plaats vindt, naast de betaalde premies slechts 10 procent van het verzekerd
bedrag wordt uitgekeerd, tenzij er sprake is van een ongeval.
9. In het verlengde van lid 7 en 8 wordt door de Vereniging geen gezondheidsverklaring verlangd.
10. Kinderen zijn gratis mee verzekerd tot en met de maand waarin men 18 jaar wordt.
11. De polis- en administratiekosten voor een Basisverzekering bedragen éénmalig € 25,- en voor een
Aanvullende Verzekering éénmalig € 10,-.
12. Indien betaling van de premie plaatsvindt door automatische incasso is een korting op de
jaarpremie van € 2,50 van toepassing.
Bijzondere bepalingen:








Dit bewijs van inschrijving geldt NIET als betalingsbewijs
Dit bewijs van inschrijving wordt in principe slechts eenmaal verstrekt. Wijzigingen in de
gezinssamenstelling, naam- en/of adreswijzigingen dienen onverwijld aan de administratie te
worden doorgegeven.
Bij verhuizing is men verplicht dit binnen een maand schriftelijk door te geven.
Zie www.dlea.nl voor meer informatie, de laatste versies van de Statuten en het Huishoudelijk
Reglement.
Bij overlijden dient men rechtstreeks contact op te nemen met

0592-406 566
24/7 bereikbaar
U staat niet alleen.

