
Toelichting op uw verzekering – Life Care Uitvaartverzekering 
 
 
Doel van uw verzekering 
De door u gekozen verzekering keert eenmalig een geldbedrag uit als u of 
één van de medeverzekerden tijdens de looptijd van de verzekering komt te 
overlijden.Hiermee kunnen de nabestaanden de begrafenis of crematie 
geheel of gedeeltelijk betalen. Ook kunnen bijkomende kosten zoals het 
vervoer van het stoffelijke overschot van het buitenland naar de vaste woon- 
of verblijfplaats worden betaald uit de uitkering van deze verzekering. 
Hierna staan kort de belangrijkste kenmerken weergegeven. Op de kopie 
van uw aanvraagformulier kunt u nalezen welke dekking(en) u heeft 
gekozen. 
 

Uw verzekering op maat  
De samenstelling van uw verzekering is geheel afhankelijk van uw 
persoonlijke situatie. Afhankelijk hiervan heeft u een keuze gemaakt uit de 
onderstaande mogelijkheden. 
Verzekerd bedrag 
- Het verzekerd bedrag is minimaal € 1.000 en maximaal € 25.000 (18- 
jarigen tot maximaal € 7.500) 
- Dit is inclusief gratis dekking van € 1.250 voor een levenloos geboren kind 
of voor een overleden kind binnen 30 dagen na de geboorte (minimale duur 
zwangerschap 24  weken). 
Minimale en maximale aanvangsleeftijd 
- 0 t/m 70 jaar voor betaling middels een eenmalige koopsom. 
- 0 t/m 65 jaar voor betaling in maand -en jaarpremie. 
Looptijd van de premiebetaling 
De looptijd van de maand- en jaarpremie kunt u zelf bepalen. U hebt keuze 
uit 10, 20 of 30 jaar. 
Aanvullende kinderdekking 
De aanvullende kinderdekking verzekert € 2.500 per kind tot 18 jaar. 
Aanvullende dekking repatriëring 
Hiermee kunt u de kosten van het vervoer van het stoffelijke overschot van 
het buitenland naar de vaste woon- of verblijfplaats verzekeren. 
Wat is o.a. niet verzekerd? 
Overlijden door zelfmoord binnen de eerste 2 jaar van de verzekering is 
uitgesloten. 
Meer gedetailleerde informatie leest u in de algemene 
verzekeringsvoorwaarden. 
 

Fiscale behandeling 
- De koopsom is fiscaal aftrekbaar als buitengewone uitgave. U  mag de 
uitkering dan alleen gebruiken voor betaling van de uitvaart. Een eventueel 
restant verzekerd bedrag kan belast worden indien sprake is van 
bovenmatigheid. De uitkering zal in geval van koopsom dan ook door 
verzekeraar rechtstreeks aan de uitvaartondernemer worden overgemaakt, 
na overleggen van de nota. Een eventueel restant zal worden overgemaakt 
aan de begunstigde. 
- De periodieke premie is niet fiscaal aftrekbaar.  
- De opgebouwde waarde van uw uitvaartverzekering valt in box 3. Hiervoor 
geldt een vrijstelling van € 6.590 (2008) per verzekerde.   
 

Stopzetting van uw verzekering 
Wilt u uw verzekering stopzetten dan kan dat altijd. De vraag is of dit 
wenselijk is gezien het risico dat u dan gaat lopen, mocht u of een 
medeverzekerde komen te overlijden. Mocht u toch besluiten de verzekering 
te willen beëindigen, dan adviseren wij u contact op te nemen met uw 
tussenpersoon. 
Stopzetting van de polis kan op de volgende momenten plaatsvinden; 
- Binnen 30 dagen na ingangsdatum per aangetekend schrijven. 
- Met ingang van de eerstvolgende premievervaldatum met inachtneming 
van een opzegtermijn van 1 maand, door een schriftelijk verzoek aan de 
verzekeraar. 
 

Cardif Cares: kosteloze en vrijblijvende service 
U krijgt bij een claim een persoonlijke claimcoach die borg staat voor een 
snelle en correcte beoordeling van uw dossier. Daarnaast sturen wij u een 
SMS of voicemailbericht, zodra een schade-uitkering door ons is 
overgemaakt. Zo weet u altijd waar u aan toe bent. 
Extra ondersteuning met Legal Support Care, Home Care en Job Care: 
- Legal Support Care helpt u bij het vaststellen van uw rechten na een 
ongeval. Bij overlijden door een ongeval is er vaak meer schade dan alleen 
het inkomensverlies. Er zijn immers extra kosten die lang niet altijd volledig 
worden vergoed door een auto- of ziektekostenverzekeraar. Legal Support 
Care helpt u of uw nabestaanden bij het vaststellen van uw rechten en helpt 
u -indien mogelijk- de schade te verhalen. 
- Life Care biedt in geval van overlijden ondersteuning aan de 
nabestaande(n). De website www.cardifcares.nl biedt een checklist ‘wat te 
doen bij overlijden?’, een opzegservice voor o.a. abonnementen en  

 
 
 
gas/water/licht, ook kunt u op de website met de uitvaartmeter de kosten van 
een uitvaart berekenen.  
 

Premiebetaling 
De manier waarop u de premie betaalt en de periode waarin u dat doet 
bepaalt u zelf. U kunt kiezen voor een maand- of een jaarpremie gedurende  
10, 20 of 30 jaar. Ook kunt u ervoor kiezen om het volledige premiebedrag in  
één keer te betalen in de vorm van een koopsom. Een éénmalige koopsom  
is bovendien fiscaal aftrekbaar. Er is geen premierestitutie mogelijkheid. 
De wijze van premiebetaling waarvoor u kiest is uiteraard helemaal  
afhankelijk van uw persoonlijke situatie. 
 

Medische acceptatie 
- Bij de berekening van de premie zoals deze op het aanvraagformulier is 
vermeld, is uitgegaan van een goede gezondheid van de verzekerde. Op 
grond van de door verzekerde ingevulde beknopte en/of uitgebreide 
gezondheidsverklaring zal verzekeraar nagaan of dit het geval is. 
- Indien de verzekering enkel tegen een hogere premie (premieopslag) 
geaccepteerd kan worden, dan zal uw tussenpersoon u hiervan op de 
hoogte stellen. 
- Indien uw aanvraagformulier daartoe aanleiding geeft, is het mogelijk dat 
de verzekeraar aanvullende (medische) informatie nodig heeft voor de 
acceptatie. U krijgt hierover automatisch bericht. 
- Wijzigingen in uw gezondheidstoestand, die opgetreden zijn na de 
ondertekening van de stukken bij de aanvraag, maar voor de ingangsdatum 
van de verzekering, dient u direct schriftelijk te melden aan Cardif, t.a.v. 
afdeling Acceptatie, postbus 4006, 4900 CA te Oosterhout. 
 

Handeling bij een claim 
Bij overlijden van de verzekerde(n) neemt de verzekeringnemer, 
begunstigde en/of nabestaande telefonisch contact op met uw 
tussenpersoon of met de afdeling Claims van de verzekeraar op nummer 
0800-4864860 (24 uur per dag bereikbaar). Dit dient zo spoedig mogelijk 
te gebeuren. De verzekeraar kan dan namelijk direct actie ondernemen.  
Na de claim ontvangt u een claim aangifteformulier , dat overeenkomstig de 
instructies ingevuld en ondertekend moet worden opgestuurd naar Cardif 
t.a.v. afdeling Claims, postbus 4006, 4900 CA te Oosterhout. 
 

Handeling bij klachten 
Bent u het op enig moment niet eens met de beslissing van de verzekeraar, 
dan kunt u zich schriftelijk wenden tot het klachtenbureau van Cardif, 
postbus 4019, 4900 CA te Oosterhout. Na ontvangst zal de klacht spoedig in 
behandeling worden genomen. Wordt u het nog niet eens met de 
verzekeraar, dan kunt u zich richten tot het Klachteninstituut Financiële 
Dienstverlening, postbus 93257, 2509 AN te Den Haag of via internet 
www.kifid.nl. Wanneer u geen gebruik wilt maken van deze 
klachtenbehandelingsmogelijkheden of u vindt de behandeling of uitkomst 
hiervan niet bevredigend, dan kunt u het geschil voorleggen aan de 
bevoegde rechter. 
 

Over Cardif 
In Nederland is Cardif al jaren een betrouwbare, dynamische en innovatieve 
verzekeringsmaatschappij die voortdurend inspeelt op de ontwikkelingen in 
de maatschappij. Cardif is gespecialiseerd in verzekeringen die ervoor 
zorgen dat het Wonen, Inkomen en Leven van meer dan een half miljoen 
Nederlanders beschermd zijn. Cardif maakt deel uit van de Franse groep 
BNP Paribas en is van oorsprong een Franse verzekeringsmaatschappij die 
in 1973 werd opgericht. Inmiddels is het bedrijf gevestigd in meer dan 42 
landen over de hele wereld. Cardif Schadeverzekeringen N.V. en 
Levensverzekeringen N.V. zijn bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in 
Wft-vergunningenregister ingeschreven onder respectievelijk nummer 
12000652 en nummer 12000445 en zijn aangesloten bij het Verbond van 
Verzekeraars. Cardif is ook aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële 
Dienstverlening. 
 

Cardif Schadeverzekeringen N.V./ Cardif Levensverzekeringen N.V., 
Postbus 4006, 4900 CA OOSTERHOUT 
 
 
 
 
 
 
 

Deze toelichting is slechts een weergave van de belangrijkste kenmerken van uw 
verzekering. Voor een volledig beeld raden wij u aan de bijgevoegde algemene 
verzekeringsvoorwaarden te raadplegen. Deze voorwaarden kunt u downloaden 
op www.cardif.nl. Ze zijn tevens opvraagbaar bij uw tussenpersoon en worden in 
ieder geval ook met uw polis meegestuurd. Aan deze toelichting kunnen geen 
rechten worden ontleend. 


