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ProductwijzerProductwijzerProductwijzerProductwijzer    UUUUitvaartverzekeringitvaartverzekeringitvaartverzekeringitvaartverzekeringenenenen    

    
Wat Wat Wat Wat leest u in deze productwijzerleest u in deze productwijzerleest u in deze productwijzerleest u in deze productwijzer????    
In deze productwijzer vindt u algemene informatie over 
de uitvaartverzekering. Welke risico’s dekt deze 
verzekering? Hoe hoog is de premie en wat doet de 
verzekeraar met de premie? Wat kunt u van een 
verzekeraar verwachten en wat verwacht een 
verzekeraar van u? Met deze productwijzer helpen 
verzekeraars u graag bij het maken van de juiste keuze 
voor een verzekering. Deze productwijzer is opgesteld 
volgens de regels van het Verbond vaVerbond vaVerbond vaVerbond vannnn    
VerzekeraarsVerzekeraarsVerzekeraarsVerzekeraars. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. 
 
Wilt u Wilt u Wilt u Wilt u meermeermeermeer    weten?weten?weten?weten?    
Lees altijd de polisvoorwaardenpolisvoorwaardenpolisvoorwaardenpolisvoorwaarden van de verzekering die 
u afsluit, goed door. Daarin staan belangrijke gegevens 
over de premiepremiepremiepremie, dekking en eventuele uitsluitingen van 
de dekking voor die specifieke verzekering. Wilt u meer 
weten over deze verzekering? Dan geven verzekeraars of 
uw verzekeringsadviseur u daar graag informatie over. 
Daarnaast vindt u meer informatie en productwijzers 
van andere verzekeringen op 
www.allesoververzekeren.nl. 
    
Wat is een uitvaartverzekering?Wat is een uitvaartverzekering?Wat is een uitvaartverzekering?Wat is een uitvaartverzekering?    
Met een uitvaartverzekering keert de verzekeraar een 
bedrag uit als u overlijdt. Het tijdstip van overlijden is 
hierbij niet belangrijk. Met deze verzekering kunt u (een 
deel van) de kosten van een begrafenis of crematie 
betalen. 
Als u de verzekering afsluit, spreekt u af welk bedrag de 
verzekeraar uitkeert als u overlijdt.  
 
Wanneer Wanneer Wanneer Wanneer betaal ik de premiebetaal ik de premiebetaal ik de premiebetaal ik de premie????    
U kunt de premiepremiepremiepremie per maand, per kwartaal, per halfjaar 
of per jaar betalen. U betaalt premie tot de datum die u 
heeft afgesproken. 
 
Hoeveel premie Hoeveel premie Hoeveel premie Hoeveel premie moet ikmoet ikmoet ikmoet ik    betalen?betalen?betalen?betalen?    
De premie die u betaalt kan gelijk blijven of tijdens de 
looptijd veranderen. U kiest hiervoor als u de 
verzekering afsluit. Bij sommige verzekeringen betaalt u 
één keer een premiepremiepremiepremie. Dat heet koopsom. 
 
De premie wordt hoger 
Kiest u ervoor dat de premie tijdens de looptijd hoger 
wordt? Dan bepaalt de verzekeraar hoeveel de premie 
hoger wordt. Dit doet hij op basis van de procentuele 
stijging van uw verzekering. U krijgt dan een brief 
waarin staat hoeveel premie u moet betalen. Alles in 
Nederland wordt steeds duurder. Door de premie te 
verhogen, zorgt de verzekeraar dat u in de toekomst een 
hoger bedrag ontvangt. Dit noemen we indexeren. 
U betaalt premie totdat u overlijdt. Of tot de datum die u 
heeft afgesproken met de verzekeraar.  
 
 
    
    
    
    

    
Hoe hoog is Hoe hoog is Hoe hoog is Hoe hoog is dededede    uitkering?uitkering?uitkering?uitkering?    
Als u overlijdt, keert de verzekeraar een bedrag uit. Hoe 
hoog het bedrag is, spreekt u af als u de verzekering 
afsluit. Dit bedrag kan een vast bedrag zijn. Of een 
bedrag dat vanaf het begin van de verzekering tijdens 
de looptijd hoger wordt. 
 
Wat doet Wat doet Wat doet Wat doet de verzekeraarde verzekeraarde verzekeraarde verzekeraar    met de met de met de met de premiepremiepremiepremie????    
De verzekeraar gebruikt de premie voor: 
1. voor de uitkering van de verzekering; 
2. voor de beheer- en administratiekosten. 
    
Wat gebeurt er als u de verzekeriWat gebeurt er als u de verzekeriWat gebeurt er als u de verzekeriWat gebeurt er als u de verzekering eerder wilt ng eerder wilt ng eerder wilt ng eerder wilt 
stoppen?stoppen?stoppen?stoppen?    
U mag de verzekering eerder stoppeneerder stoppeneerder stoppeneerder stoppen. Dat noemen we 
afkopen. U betaalt dan geen premie meer. De 
verzekering stopt en u krijgt een bedrag uitgekeerd. 
Stopt u kort na het starten van de verzekering? Dan kan 
het zijn dat u minder geld krijgt uitgekeerd dan u heeft 
ingelegd. Dit komt door de kosten die de verzekeraar 
moet maken. Soms moet u ook betalen voor de 
administratie van het afkopen. Denk hier dus goed over 
na voordat u de verzekering afsluit. 
Uw verzekeraar of tussenpersoon weet hoe hoog het uit 
te keren bedrag is als u wilt stoppen. Hij kan u advies 
geven over wat u met het bedrag kunt doen. 
 
Moet ik mijn verzekering tussendoor aanpassen?Moet ik mijn verzekering tussendoor aanpassen?Moet ik mijn verzekering tussendoor aanpassen?Moet ik mijn verzekering tussendoor aanpassen?    
Wanneer u een uitvaartverzekering heeft afgesloten, kan 
het gebeuren dat de kosten om een wens te realiseren, 
hoger zijn dan het verzekerd bedrag dat op de polis 
staat. Daarnaast komt het voor dat de verzekering sinds 
het afsluiten nooit meer is aangepast, waardoor deze 
niet meer aansluit op de uitvaartwensen of gestegen 
uitvaartkosten. In deze gevallen kunt u ‘onderverzekerd’ 
zijn, en dat is vaak een teleurstelling. Om die 
teleurstelling te voorkomen, is het verstandig om goed 
na te denken over uw wensen als u een 
uitvaartverzekering afsluit. Leg uw wensen vast en maak 
deze kenbaar aan uw nabestaande(n). Op die manier 
weten uw nabestaanden wat uw wensen zijn en kunnen 
zij 
hier rekening mee houden. Natuurlijk kunnen uw 
wensen in de loop van de tijd veranderen. Ook kunnen 
zich wijzigingen voordoen in uw persoonlijke 
(financiële) situatie. Neem bij dit soort wijzigingen altijd 
contact op met uw adviseur of verzekeraar. Uw 
verzekering kan dan worden aangepast, zodat u zeker 
weet dat u bent verzekerd van een afscheid zoals u dat 
wilt.    
    
KrijgKrijgKrijgKrijg    ikikikik    een medische keuring?een medische keuring?een medische keuring?een medische keuring?    
Voor het afsluiten van deze verzekering vult u een 
vragenlijst in. Dit heet een gezondheidsverklaring. Met 
deze gezondheidsverklaring beslist de verzekeraar of u 
de verzekering kunt afsluiten. Soms zijn er aanvullende 
voorwaarden nodig. Heeft u bijvoorbeeld een ziekte? 
Dan moet u misschien meer premie betalen. Als de 
verzekeraar het nodig vindt, kan deze vragen om een 
onderzoek door een arts. 
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TrefwoordenlijstTrefwoordenlijstTrefwoordenlijstTrefwoordenlijst    
    

    

Eerder stoppen: Eerder stoppen: Eerder stoppen: Eerder stoppen: U wilt bijvoorbeeld stoppen met het 
betalen van premie. Of u wilt onder voorwaarden de 
verzekering premievrij maken. Dan adviseert uw 
tussenpersoon of verzekeraar u hierover graag. De 
verzekering duurt dan bijvoorbeeld even lang, maar het 
eindbedrag is lager. 
    
OfferteOfferteOfferteOfferte:::: In een offerte leest u welke premie u moet 
betalen. Ook staat hierin wat u heeft verzekerd. In de 
offerte staan daarnaast de belangrijkste uitgangspunten 
van de verzekering. 
    
PolisvoorwaardenPolisvoorwaardenPolisvoorwaardenPolisvoorwaarden:::: Een verzekering is een contract 
tussen u en de verzekeraar. Dit contract is vastgelegd in 
een polisblad en polisvoorwaarden. Samen heet dit de 
polis. In de polis leest u heel precies: 
 
 

• de verzekerde risico’s; 

• uw rechten en plichten; 

• de rechten en plichten van de verzekeraar 
 
Het is voor u dus een belangrijk document. Leest u 
daarom de polis goed door. 
    
PremiePremiePremiePremie:::: Premie is het geldbedrag dat u betaalt voor de 
verzekering. U moet de premie op tijd betalen. Daarmee 
voorkomt u dat er geen dekking meer is.  
    
Verbond van VerzekeraarsVerbond van VerzekeraarsVerbond van VerzekeraarsVerbond van Verzekeraars:::: Het Verbond van 
Verzekeraars is de belangenvereniging van particuliere 
verzekeraars op de Nederlandse markt. De leden van het 
Verbond vertegenwoordigen samen meer dan 95 
procent van de verzekeringsmarkt. 

 


