UITVAARTVERZEKERING

Met Uitvaart+
zijn uw nabestaanden in goede handen.
Wees er voor hen, zelfs als u er niet meer bent.

UITVAARTVERZEKERING

Waarom er nu al niet aan denken?

Regel nu al een uitvaartverzekering om uw
dierbaren later financieel leed te besparen.
Een zorg minder voor hen en een
geruststelling voor u. Zo kan u er voor hen
zijn, zelfs als u er niet meer bent.
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Met eenvoudige
procedure medische
acceptatie
Voor veel overlijdens
verzekeringen is een
medische screening nodig
als u wil intekenen. Voor
Uitvaart+ volstaat een
gezondheidsverklaring.
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Verzekering op maat
Het is nooit te vroeg, maar
ook nooit te laat om eraan
te denken! U kan tot 70 jaar
(vanaf 18 jaar) een verzekering
Uitvaart+ nemen. Bovendien
kiest u zelf de begunstigde en
het bedrag dat uitbetaald wordt
(van 2.500 tot 15.000 euro).

Financiële
gemoedsrust voor uw
nabestaanden
Bij overlijden ontvangen uw
nabestaanden dankzij Uitvaart+
het door u voorziene kapitaal.
Daarmee kunnen ze de kosten
van de uitvaart betalen.

GOED OM WETEN
• Uitkering: de eerste 2 jaar wordt een proportioneel deel van het verzekerde
kapitaal uitgekeerd. Na de wachtperiode van 2 jaar ontvangen uw
nabestaanden het volledige verzekerde kapitaal (na aftrek van eventuele
belasting). Bij overlijden door ongeval wordt altijd 100% uitgekeerd vanaf
dag één.
• Premiebetaling: U bent vrij om de frequentie van de premiebetalingen te
kiezen zonder fractioneringskosten.
• Fiscaliteit: u geniet onder bepaalde voorwaarden een belastingvoordeel
van 30%* van de gestorte premies. De gebruikelijke regels in verband met
successie zijn van toepassing.
• Uitgesloten: onder meer overlijden door alcoholintoxatie is uitgesloten.

We zorgen voor u
Iedereen is anders en geen twee levens zijn gelijk. Daarom doen meer
dan 1.000 DVV-consulenten er alles aan om goed voor u te zorgen.
Dag na dag. Elke seconde van de week. Zij helpen u beslissen over uw
verzekeringen.
Vraag een offerte bij uw DVV-consulent of op www.dvv.be.

* Mits naleving van de wettelijke voorwaarden. De fiscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van de
verzekeringnemer en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn. Hou er rekening mee dat indien voor een premie een
belastingvoordeel verkregen werd, er ook taksen van toepassing zijn op de uitkering. Het gaat om een overlijdensverzekering
van tak 21 met maximum 6 % instapkosten, afgesloten voor een onbepaalde duurtijd met een minimale looptijd van 10 jaar.
Voor meer informatie over de limieten en uitsluitingen van dit product, de kosten en taksen, raadpleeg de algemene
voorwaarden die op eenvoudig verzoek beschikbaar zijn bij uw DVV-consulent of op www.dvv.be/uitvaart-voorwaarden. Het is
belangrijk deze documenten door te nemen alvorens een contract te ondertekenen. De bijzondere en algemene voorwaarden
hebben voorrang op de commerciële brochures. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht. Vraag
vrijblijvend een offerte bij uw DVV-consulent of op www.dvv.be/verzekeringen/overlijden/uitvaartverzekering.html.
Wij streven er elke dag naar om u de beste service te bieden en de verwachtingen van onze klanten liggen ons bijzonder
nauw aan het hart. Hebt u een probleem met onze dienstverlening, contacteer dan best eerst uw DVV-consulent of
anders de dossierbeheerder. Ze zullen de tijd nemen om naar u te luisteren en om samen met u een oplossing te vinden.
Indien geen oplossing gevonden wordt of het voor u niet makkelijk is om uw klacht te melden bij uw consulent of bij de
dossierbeheerder, dan kan u rechtstreeks terecht bij de klachtendienst van DVV verzekeringen, Karel Rogierplein 11 in 1210
Brussel, of per mail naar klachten@dvv.be. Bent u niet tevreden met de oplossing? De Ombudsman van de Verzekeringen
staat tot uw beschikking: Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35 in 1000 Brussel, of via e-mail naar
info@ombudsman-insurance.be. Meer info op ombudsman-insurance.be/nl.
U behoudt altijd het recht om een gerechtelijke procedure te starten bij de bevoegde Belgische rechtbanken.
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