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Welke verzekering heeft u?
1.	U heeft een uitvaartverzekering bij Yarden Uitvaartverzekeringen N.V. Deze verzekering keert geld uit of vergoedt kosten
van de uitvaart bij overlijden van de persoon die verzekerd is. Wie verzekerd is, staat op uw polis. Wij sturen u uw polis toe.
U kunt kiezen
2.	U kunt kiezen voor geld of om kosten van de uitvaart door ons te laten vergoeden. De facturen van de uitvaart moet u
naar ons sturen. Wij betalen dan die facturen. Maar wij betalen niet meer dan het bedrag dat u bij ons heeft verzekerd.
Combinatie is ook mogelijk
3. U
 kunt ook kiezen voor een combinatie van geld en het laten vergoeden van kosten van de uitvaart. U kunt uw keuze
altijd wijzigen.
Wat betaalt u?
4.	U betaalt premie. U kunt in 1 keer premie betalen (koopsom). U kunt ook maandelijks of jaarlijks een bedrag betalen.
Hoeveel u betaalt staat op uw polis. U kunt ook stoppen met betalen van premie. Lees meer hierover in artikel 13 van
onze voorwaarden.
Hoeveel heeft u verzekerd?
5.	Hoeveel geld u uitgekeerd krijgt of hoeveel kosten van de uitvaart wij vergoeden staat op uw polis. Wilt u dit bedrag
verhogen of verlagen? U mag dat ons altijd vragen. U gaat wel meer betalen als u dit bedrag verhoogt en minder als u
het bedrag verlaagt.
Voorschot
6.	Is de persoon die verzekerd is terminaal ziek? Dan kunt u ons vragen om een voorschot. Dit voorschot is maximaal de
helft van het verzekerde bedrag (maximaal 50%). De rest van het verzekerde bedrag keren wij uit of vergoeden wij bij
overlijden van de persoon die verzekerd is, in de door u gekozen combinatie. De rest van het verzekerd bedrag staat
op uw polis.
Kinderen
7.	U kunt uw kinderen tot 21 jaar gratis meeverzekeren. U moet uw kinderen wel bij ons aanmelden. Lees meer hierover
in artikel 7 van onze voorwaarden.
Waarheid vertellen
8.	U geeft ons informatie over de persoonlijke omstandigheden van de persoon die verzekerd is. Houdt u informatie achter of geeft u ons onjuiste informatie? Dat kan voor u (en uw erfgenamen) vervelende gevolgen hebben. In het ernstigste geval keren wij aan u (of uw erfgenamen) minder of zelfs helemaal geen geld uit, of vergoeden wij de kosten van
de uitvaart niet.
Bijzondere omstandigheden
9.	Overlijdt de persoon die verzekerd is onder bijzondere omstandigheden? Dan keren wij geen geld uit of dan vergoeden
wij de kosten van de uitvaart niet. U leest hier meer over in artikel 17 van onze voorwaarden.
Belangrijke informatie
10. A
 lle afspraken die u met ons maakt staan in deze overeenkomst, onze voorwaarden en op uw polis. Lees daarom alles
goed door.

