
productleeswijzer Uitvaart Koopsompolis

In deze productleeswijzer hebben wij 

voor u de belangrijkste kenmerken 

van de Uitvaart Koopsompolis samengevat.

Waar nodig vindt u verwijzingen naar de

Algemene Voorwaarden. Bij verwijzingen 

zijn de betreffende artikelen tussen 

haakjes weergegeven. 

Uitvaart Koopsompolis
De DELA Uitvaart Koopsompolis is een levenslange verzekering voor de
verzorging en de kosten van een uitvaart. DELA neemt de nabestaanden
zorgen uit handen.

verzekerde dekking
Bij overlijden regelt DELA de uitvaart volgens de wensen van de overledene
of de nabestaanden. De kosten van de uitvaart zijn verzekerd tot maximaal
het verzekerd kapitaal inclusief winstdeling zoals dat op de polis is
vermeld. DELA adviseert u om regelmatig te (laten) bekijken of het
kapitaal inclusief winstdeling nog voldoende is om de kosten van uw
wensen te dekken. Indien dit niet het geval is, kunt u gebruikmaken van de
optie tot verhoging van het verzekerde bedrag (art. 5 + 15).

winstdeling
De verzekering is winstdelend. Over de opgebouwde waarde van de polis
aan het einde van het jaar wordt het winstbedrag berekend op basis van
het behaalde rendement op beleggingen. Hierop worden kosten in
mindering gebracht. Het winstaandeel wordt aangewend voor een premie-
vrije verhoging van het verzekerde kapitaal. Voorwaarde voor winstdeling
is dat de verzekering op 1 juli niet is beëindigd en de verzekerde in leven is
op dat moment. De nieuwe verzekerde bedragen worden door middel van
een nieuw polisblad aan u gecommuniceerd (art. 15).

optie tot verhoging verzekerd bedrag
U kunt elke 3 jaren de door DELA vastgestelde inflatie bijverzekeren over
die jaren. Hiervoor zijn geen extra medische waarborgen nodig. Wanneer u
twee opeenvolgende malen geen gebruikmaakt van dit recht dan vervalt dit
recht (art. 15). 

premie en belasting
Premiebetaling bij de DELA Uitvaart Koopsompolis is alleen mogelijk
tegen eenmalige premie. De koopsom is bij vooruitbetaling verschuldigd
en de dekking van de verzekering gaat in wanneer de koopsom en
eventuele kosten zijn ontvangen (art. 3 + 11).
Koopsom U kunt de koopsom voor een uitvaartverzekering niet fiscaal
aftrekken.
Waarde De waarde van de verzekering valt in Box 3. Box 3 kent een
algemene vrijstelling van belastingheffing bij een totaal aan bezittingen
van € 20.661 (2009) per persoon. Voor uitvaartverzekeringen geldt een
extra vrijstelling. U kunt van deze vrijstelling gebruik maken als de waarde
van al uw uitvaartverzekeringen in totaal kleiner of gelijk is aan € 6.703 per
persoon (2009). Deze vrijstelling wordt jaarlijks geïndexeerd. Wanneer de
waarde van uw polis dit bedrag overstijgt ontvangt u hiervan bericht. De
algemene vrijstelling in box 3 is dan wel van toepassing. Heeft u meerdere
uitvaartverzekeringen dan dient u zelf te controleren of de totale waarde
binnen de genoemde vrijstelling valt. 

uitkeringen
De waarde van de DELA Uitvaart Koopsompolis is in eerste instantie
bedoeld voor de verzorging van de uitvaart. De uitkering van het niet
volledig gebruikt kapitaal geschiedt onder bepaalde voorwaarden. De
uitkering aan de begunstigde kan door de Belastingdienst belast worden
met successierecht.

DELA | Postbus 522 | 5600 AM Eindhoven | telefoon 040 260 16 01

Het is een verzekering van DELA Verzekeringen N.V. waarbij de regeling wordt 
uitgevoerd door DELA Uitvaartverzorging B.V., beiden hierna te noemen DELA.

DELA kan als grootste uitvaart-
verzorger in Nederland voordelig

inkopen en daarom kunnen de
kosten van uw uitvaart laag

gehouden worden. Deze voordelen
kunnen alleen worden benut als

DELA de uitvaart voor u kan regelen.
Het is daarom van belang dat de

nabestaanden het overlijden van een
verzekerde altijd melden bij DELA. 

melden overlijden
en regeling uitvaart

De melding kan worden gedaan 
op het telefoonnummer:

0800 955 66 55
(dag en nacht bereikbaar)

DELA schakelt dan een uitvaart-

verzorger in, die met de nabestaanden

contact zal opnemen voor de regeling

en verzorging van de uitvaart.

Indien u zelf een uitvaartondernemer

inschakelt, zal dit vaak extra kosten 

voor u met zich meebrengen (art. 6 + 7).

. 



leeftijd bij aanvang van de verzekering

Wanneer de kosten van de uitvaart het verzekerde kapitaal overtreffen,
brengt DELA de meerkosten in rekening bij de opdrachtgever. Wanneer de
dienstverlening niet gewenst of niet mogelijk is of indien de nabestaanden
zelf een uitvaartverzorger inschakelen, zal DELA de uitvaartnota betalen of
het verzekerde kapitaal inclusief winstbijschrijvingen onder dezelfde
voorwaarden als hierboven uitkeren aan de begunstigde(n) (art. 7 + 9).

kosten
De poliskosten à € 3,50 worden éénmalig in rekening gebracht bij de 
polisafgifte. 

wijziging voorwaarden
DELA heeft de mogelijkheid om de premiegrondslag en de voorwaarden te
wijzigen. Wijzigingen worden vooraf schriftelijk meegedeeld (art. 17). 

30 dagen bedenktijd
Als u -om welke reden dan ook- niet tevreden bent met de polis, mag u
deze binnen 30 dagen na ontvangst terugsturen zonder enige verplichting.
Als u inmiddels hebt betaald, wordt dit bedrag volledig terugbetaald 
(art. 2).

beëindiging polis
De duur van uw verzekering is levenslang. Bij beëindiging van de
verzekering wordt de afkoopwaarde aan u uitgekeerd. De afkoopwaarde
bestaat uit de door u betaalde premies plus rente verminderd met de
gemaakte kosten voor verwerving van de verzekering, administratie en het
gelopen risico. Na uitkering wordt de waarde belast middels inkomsten-
belasting. Een fiscaal opgevoerde koopsompolis kan niet worden afgekocht. 

Met behulp van de tabel hiernaast kunt u als indicatie het afkoopwaarde-
percentage aflezen voor een verzekerd bedrag van € 1.000 bij een
beleggingsrendement van 5%. Deze waarde is indicatief.

DELA Verzekeringen N.V. is op grond van de Wet Financieel Toezicht onder AFM-nummer 12000404
bevoegd in Nederland verzekeringsovereenkomsten te sluiten. Aan deze tekst kunt u geen rechten
ontlenen. Voor de volledige omschrijving van de dekking en de voorwaarden verwijzen wij u naar de
polis en de Algemene Voorwaarden.
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