
DLE Natura uitvaartverzekering

Informatiedocument over het verzekeringsproduct

De Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering.
In de polisvoorwaarden
https://dle.nl/wp-content/uploads/2020/12/Polisvoorwaarden-DLE-Natura-uitvaartverzekeri
ngen-vanaf-2016.pdf staat uitgebreid waarvoor iemand wel of niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?
Uw nabestaanden krijgen geen bedrag, maar DLE of een andere uitvaartverzorger, regelt
samen met uw nabestaanden uw uitvaart.

Wat is verzekerd?

Uw verzekering is primair
bedoeld om het regelen en
verzorgen van uw uitvaart te
bekostigen.

Extra informatie

We adviseren u regelmatig op
DLE.nl te berekenen hoe
hoog de uitvaartkosten zijn
die passen bij uw
persoonlijke wensen. Dit om
te beoordelen of uw
verzekerd bedrag voldoende
aansluit bij uw
uitvaartwensen

Keuze uitvaartverzorger

Nabestaanden kiezen zelf een
uitvaartverzorger. Wordt er
niet gekozen voor DLE als
uitvaartverzorger dan wordt
het uit te betalen bedrag
verlaagd met 10% met een
minimum van € 250.

Wat is niet verzekerd?

Wanneer u de premie niet
betaalt. Bij zelfdoding binnen 24
maanden na ingangsdatum. In
geval van oorlog, natuurrampen,
atoomkernreacties, fraude,
verzwijging of het doorgeven van
onjuiste informatie bij uw
aanvraag. In de voorwaarden
leest u wat er gebeurt in
bovenstaande situaties.

Extra informatie

In het geval van terrorisme,
kwaadwillige besmetting en/of
preventieve maatregelen en
handelingen ter voorbereiding
hiervan volgen wij voor de
uitkering het protocol van de
Nederlandse
Herverzekeringsmaatschappij
voor Terrorismeschaden N.V.

https://dle.nl/wp-content/uploads/2020/12/Polisvoorwaarden-DLE-Natura-uitvaartverzekeringen-vanaf-2016.pdf
https://dle.nl/wp-content/uploads/2020/12/Polisvoorwaarden-DLE-Natura-uitvaartverzekeringen-vanaf-2016.pdf


Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering heeft een werelddekking.

Wat zijn mijn verplichtingen?

We stellen u een aantal vragen over uw gezondheid. Uw antwoorden kunnen
invloed hebben op de hoogte van de premie. Of u kunt de verzekering niet
afsluiten.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie betaalt per maand, kwartaal, halfjaar, jaar of
éénmalige koopsom. Premiebetaling vindt plaats via automatische incasso.

Premie

U kiest zelf hoe lang u premie betaalt. Hoe langer deze periode is, hoe lager de
premie per maand wordt. En andersom: hoe korter deze periode is, hoe hoger
de premie per maand wordt. Na vijf jaar premiebetaling kunt u ervoor kiezen de
premie af te kopen, u hoeft daarna geen premie meer te betalen.

Indexering

Het verzekerd bedrag stijgt jaarlijks met een indexeringspercentage. Zo kunnen
uw nabestaanden uw uitvaart blijven betalen als de uitvaartkosten stijgen.
Hoeveel de premie jaarlijks stijgt, hangt onder andere af van de stijging van de
uitvaartkosten en de leeftijd per 1 januari. U kunt ervoor kiezen het verzekerde
bedrag niet automatisch te laten verhogen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bent uw hele leven verzekerd. Ook als de termijn van premiebetaling
verstreken is.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering stoppen door een maand voor de eerstkomende
vervaldatum op te zeggen. Dit is de datum waarop de premie moet worden
betaald. U kunt alleen schriftelijk opzeggen door ons een bericht te sturen. Als u
de verzekering stopt, dan bent u niet meer verzekerd.


