
Productinformatie Uitvaartzorgplan

In deze tekst vat DELA* informatief de belangrijkste kenmerken van het Uitvaartzorgplan samen. Tussen haakjes vindt u 
verwijzingen naar artikels in de Algemene Voorwaarden van het Uitvaartzorgplan. De tekst van de Algemene Voorwaarden heeft 
steeds voorrang op de tekst van deze productinformatie.

Uitvaartzorgplan
Met het Uitvaartzorgplan bent u levenslang verzekerd voor de kosten van een 
uitvaart. U of de nabestaanden kunnen de uitvaart volledig naar wens laten 
verzorgen.

DELA betaalt in geval van overlijden de uitvaartkosten ten belope van het 
verzekerd overlijdenskapitaal dat vermeld staat in uw polis. DELA adviseert u 
om uw bemiddelaar regelmatig te laten nakijken of dit nog voldoende is om 
de kosten van uw wensen te dekken.

Verzekering kinderen en verzorgingsclausule (art. 6 en art. 12)
Kinderen die op uw polis staan vermeld, zijn mee verzekerd tot de eerste 
dag van de derde maand die volgt op de maand waarin ze de leeftijd van 
18 jaar bereiken en voor de werkelijke uitvaartkosten. Hiervoor moet u geen 
extra premie betalen. De meeverzekering van kinderen is niet van toepassing 
indien u met een eennmalige premie (koopsom) betaalt. De geboorte van 
een kind van een verzekerde na de ingangsdatum van uw polis moet binnen 
6 maanden na de geboorte schriftelijk bij DELA worden aangegeven.

Als op het polisblad staat vermeld dat de verzorgingsclausule van toepassing 
is, wordt er na het overlijden van één van de volwassen verzekerden voor de 
langstlevende volwassen verzekerde geen premie meer aangerekend. Voor 
deze verzorgingsclausule betaalt u een meerpremie van 10%.

Bijstand (art. 7)
Nadat een overlijden bij DELA is gemeld, staat een consulent 
nabestaandenzorg van DELA de nabestaanden bij. Deze consulent 
nabestaandenzorg regelt voor hen allerlei praktische en administratieve 
beslommeringen (afhandelen van gas, elektriciteit, water, ...).

Melding overlijden (art. 8)
Het is van belang dat het overlijden van een verzekerde zo snel mogelijk 
wordt gemeld bij DELA op het telefoonnummer 078/05 05 78 (24u/24 en 
7d/7 bereikbaar).

Indexering (art. 10 en art. 11)
Tijdens de periode van premiebetaling kan u de polis jaarlijks laten 
aanpassen aan de stijging van de consumptieprijzen. Jaarlijks wordt dan op 1 
juli het overlijdenskapitaal verhoogd. Zo blijft uw polis steeds waardevast. De 
premie voor uw polis Uitvaartzorgplan wordt hier ook op aangepast.

U kunt ook kiezen om de polis niet te indexeren. In dat geval kan DELA u 
vrijblijvend voorstellen om het overlijdenskapitaal om de 3 jaar te verhogen 
met de stijging van de consumptieprijzen over deze jaren (optieclausule).

Winstdeling (art. 13)
Indien DELA winst maakt deelt u ook in de winst. De winst wordt verrekend 
(bijgeteld) in het verzekerd overlijdenskapitaal dat in uw polis vermeld 
staat. Het verhoogde overlijdenskapitaal wordt u door middel van nieuwe 
Bijzondere Voorwaarden meegedeeld. Uw overlijdenskapitaal stijgt dus 
zonder dat uw premie stijgt.

Premie
De premies voor de polis Uitvaartzorgplan kunnen betaald worden per 
maand, kwartaal, half jaar of jaar. U bepaalt zelf tot welke leeftijd u betaalt 
(maximaal tot 80 jaar). Betaling per maand is enkel mogelijk met een 
domiciliëring. De premie kan ook betaald worden met een eenmalige 
premie (koopsom genoemd). De polis Uitvaartzorgplan treedt in werking 
op de betaaldatum van de eerste premie (of enige premie in geval van een 
koopsom).

Uitkeringen
Het overlijdenskapitaal wordt uitgekeerd aan diegene(n) die aan DELA 
aantoont / aantonen de factuur voor de uitvaartkosten te hebben betaald. 
Indien het overlijdenskapitaal groter is dan de uitvaartkosten (er is dus 
nog geld over), wordt het saldo uitgekeerd aan de begunstigde(n) (art.9). 
Indien u wenst, betaalt DELA de uitvaartkosten rechtstreeks aan de 
uitvaartondernemer.

Opzegging (art. 18)
Als u – om welke reden dan ook – niet tevreden bent met uw polis, mag u 
deze binnen 30 dagen na de datum van inwerkingtreding opzeggen met een 
gedagtekende en ondertekende aangetekende brief. Indien u de eerste premie 
al betaald heeft, betaalt DELA u deze terug, verminderd met de bedragen die 
werden verbruikt om de risico’s te dekken.

Omzetting en afkoop (art. 19 en art. 20)
Een polis Uitvaartzorgplan kan u laten omzetten door middel van een 
gedagtekende en ondertekende aangetekende brief. Omzetting betekent dat 
de polis blijft doorlopen, maar dat het overlijdenskapitaal wordt verminderd 
in verhouding tot de betaalde premies voor de om te zetten polis. Indien u de 
premies voor uw polis Uitvaartzorgplan niet betaalt, kan ook DELA beslissen 
om de polis om te zetten. De omzetting gaat dan in 30 dagen nadat DELA u 
hierover schriftelijk heeft ingelicht.

Indien de reeds betaalde premies niet volstaan om een overlijdenskapitaal 
van € 500 te bepalen, zal DELA de afkoopwaarde uitkeren.

U kan een polis Uitvaartzorgplan ook afkopen door een gedagtekende en 
ondertekende aangetekende brief. DELA zal dan de afkoopwaarde uitkeren. 
De afkoopwaarde wordt berekend op de datum van de aangetekende 
brief en is gelijk aan de theoretische afkoopwaarde verminderd met de 
afkoopvergoeding (art.1). De afkoop heeft uitwerking op de datum waarop de 
verzekeringnemer de afkoopkwitantie voor akkoord ondertekent.

Rechten
Deze tekst is informatief. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Voor 
de volledige omschrijving van de dekking en de voorwaarden verwijzen wij 
naar uw Bijzondere Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden.

* DELA Natura- en levensverzekeringen N.V. – Belgisch bijkantoor (ondernemingsnr. 0665.931.229) gelegen te Noorderplaats 5 bus 2 te 2000 Antwerpen, bijkantoor van DELA Natura- en levensverzekeringen N.V., 
vennootschap naar NL recht (KvK-nummer 17078393), gelegen te Oude Stadsgracht 1, 5611DD Eindhoven, NL, toegelaten voor tak 21 levensverzekeringen onder codenr. 2864.v2
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Afkoopwaarden
In de tabellen kan u de afkoopwaarde (bedragen per 1.1.2017) aflezen 
voor een overlijdenskapitaal van € 1.000. Deze waarden zijn indicatief. 
De bedragen in de tabellen dienen nog te worden verminderd met de 
afkoopvergoeding (art. 1).

Voorbeeld: U sluit een polis Uitvaartzorgplan met betaling tot 65 jaar af 
wanneer u 40 jaar bent. Na 5 jaar is de afkoopwaarde van uw polis gelijk 
aan € 83,40 per € 1.000 overlijdenskapitaal. Dit bedrag moet nog worden 
verminderd met de afkoopvergoeding.

Uitvaartzorgplan – betaling tot 65 jaar

5 10 15 20 30 40 50

20 34,90 73,16 148,18 236,32 433,48 658,09 826,75

30 52,27 126,16 239,43 361,15 630,94 826,75 900,92

40 83,40 229,06 398,49 581,35 826,75 900,92 951,86

45 114,02 317,59 538,16 783,25 866,41 929,47 968,50

50 184,67 467,20 783,25 826,75 900,92 951,86 980,19

55 328,57 783,25 826,75 866,41 929,47 968,50 987,95

60 783,25 826,75 866,41 900,92 951,86 980,19 1.000,00

Uitvaartzorgplan – betaling tot 80 jaar

5 10 15 20 30 40 50

20 30,42 63,69 116,63 191,67 356,85 535,38 714,83

30 43,21 89,90 179,73 275,96 478,63 683,40 900,92

40 62,37 147,33 266,43 388,38 633,42 900,92 951,86

45 75,43 185,60 321,92 459,29 737,36 929,47 968,50

50 91,74 232,40 389,51 547,04 900,92 951,86 980,19

55 112,71 292,21 477,92 670,80 929,47 968,50 987,95

60 149,85 376,79 614,09 900,92 951,86 980,19 1.000,00

65 217,06 524,52 900,92 929,47 968,50 987,95 1.000,00

Uitvaartzorgplan – koopsom

5 10 15 20 30 40 50

20 448,58 482,22 518,80 558,27 644,89 737,46 826,75

30 518,80 558,27 600,45 644,89 737,46 826,75 900,92

40 600,45 644,89 690,90 737,46 826,75 900,92 951,86

45 644,89 690,90 737,46 783,25 866,41 929,47 968,50

50 690,90 737,46 783,25 826,75 900,92 951,86 980,19

55 737,46 783,25 826,75 866,41 929,47 968,50 987,95

60 783,25 826,75 866,41 900,92 951,86 980,19 1.000,00

65 826,75 866,41 900,92 929,47 968,50 987,95 1.000,00

70 866,41 900,92 929,47 951,86 980,19 1.000,00 1.000,00
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gegevens bemiddelaar

Inlichtingen
Voor alle vragen of wijzigingen in verband met uw polis, kan u terecht bij uw
bemiddelaar of bij de DELA klantendienst: tel.02 800 87 87, mail: info@dela.be.
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