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Deze productwijzer geeft informatie over de belangrijkste kenmerken van
de Yarden Uitvaart op Maat verzekering van Yarden. Dit is een naturasommenuitvaartverzekering.

U kunt premievrij maken als u aan twee voorwaarden voldoet:
1) De verzekering loopt al drie jaar, en
2) u heeft drie jaar premie betaald.

Wat is een natura-sommenuitvaartverzekering?
Met een natura-sommenuitvaartverzekering kunt u uw begrafenis of
crematie laten verzorgen. Het is een uitvaartverzekering voor uw hele
leven. U maakt zelf de keuzes over wat u bij de uitvaart wilt. U bent niet
verplicht om bepaalde diensten, zoals volgauto’s of rouwkaarten af te
nemen. Afhankelijk van uw eigen uitvaartwensen bepaalt u de hoogte van
het benodigde verzekerde bedrag. Zodra u overlijdt, vergoedt Yarden de
kosten van de uitvaart tot het verzekerd bedrag en betaalt deze direct aan
de uitvaartverzorger of vergoedt gemaakte kosten door nabestaanden. Uw
nabestaanden krijgen dus geen geldbedrag.

Stopt u met het betalen van premie? Dan wordt het verzekerd bedrag
verlaagd. Afhankelijk van het aantal jaren betaalde premies wordt een
percentage bepaald, zie onderstaande tabel. De totaal betaalde premies maal
dit percentage wordt beschouwd als koopsombetaling. Deze worden gebruikt
om samen met uw leeftijd tot het nieuwe verzekerd bedrag te komen. Heeft u
een achterstand in betaling? Dan wordt deze apart in rekening gebracht.

Wat zit er in de Yarden natura-sommenuitvaartverzekering?
Afhankelijk van het door u gekozen verzekerde bedrag, dekt de verzekering
de kosten van de door u gewenste uitvaart tot maximaal de hoogte van het
verzekerde bedrag dat op uw polis staat vermeld.

Let op!
Het stoppen met premie betalen heeft gevolgen voor het verzekerd bedrag.
Vraag daarom eerst aan Yarden wat het verzekerd bedrag wordt voordat
u besluit de verzekering premievrij te maken. De premievrije waarde is
het nieuwe verzekerd bedrag. Dit bedrag is lager dan het oorspronkelijke
verzekerd bedrag.
Tabel: Premievrij; hoogte van waarde(n) wordt door Yarden op aanvraag van de
verzekeringnemer opgegeven.

Wat moeten mijn nabestaanden doen bij mijn overlijden?
Overlijdt de verzekerde? Dan willen wij dit zo snel mogelijk weten.
Nabestaanden kunnen dit melden door ons te bellen op 0800 8192. Wij zijn
hiervoor zeven dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar. Is de verzekerde
lid van een plaatselijke uitvaartvereniging? Dan kunnen de nabestaanden het
overlijden melden bij deze uitvaartvereniging.
Hoeveel premie betaal ik?
De premie die u betaalt is afhankelijk van uw leeftijd en de looptijd van
premiebetaling. Het is een vaste premie die periodiek wordt betaald. Tenzij
u het verzekerde bedrag verlaagt, verhoogt of indexeert, wordt de premie
aangepast. U betaalt premie voor een periode van 10, 20, 30 jaar, tot 65
jaar of tot 85 jaar of tot het moment van overlijden. U kunt ook kiezen om
alle premies in een keer te betalen (koopsom). Ook is het mogelijk om uw
verzekering te betalen door een eerste premiestorting in combinatie met een
periodieke premiebetaling.
Hoe hoog is mijn uitkering?
Yarden keert geen geldbedrag uit, maar vergoedt de kosten van uw uitvaart
tot maximaal verzekerd bedrag. Yarden regelt de begrafenis of crematie in
overleg met uw nabestaanden. Het geldbedrag dat op de polis staat, wordt
gebruikt om de uitvaartgerelateerde diensten te betalen. Als uw uitvaart door
Yarden Uitvaartzorg B.V. wordt verzorgd, dan komt u in aanmerking voor 10%
ledenvoordeel. Dit voordeel wordt door Yarden Uitvaartzorg B.V. toegekend.
Uw nabestaanden kunnen ook voor een andere uitvaartverzorger kiezen. Uw
nabestaanden hebben dan de beschikking over het verzekerde bedrag dat
op uw polis staat vermeld. Uw nabestaanden dienen de originele nota’s van
de begrafenis of crematie te overhandigen, zodat Yarden deze kosten kan
vergoeden.
Zijn mijn (ongeboren) kinderen meeverzekerd?
• Overlijdt een (ongeboren) baby van minimaal 20 weken zwangerschap tot
6 maanden na de geboorte? Dan vergoeden wij maximaal € 2.500,- van de
kosten van de uitvaart als één van de ouders is verzekerd. Tenzij de baby
een eigen lopende verzekering bij Yarden heeft.
• De in Nederland wonende kinderen van de verzekerde kunnen tot hun 18e
verjaardag gratis meeverzekerd worden gelijk aan het hoogst verzekerd
bedrag van één van de verzekerde ouders. U moet hen wel schriftelijk bij
ons hebben aangemeld. En wij moeten hen hebben geaccepteerd. Dit recht
vervalt zodra het kind 18 jaar wordt.
Wat doet de verzekeraar met de premie?
Yarden gebruikt de premie voor de opbouw van het verzekerde bedrag om zo
de kosten van de uitvaart te kunnen betalen.
Wat gebeurt er als ik eerder wil stoppen met premiebetaling?
U betaalt premie 10, 20, 30 jaar, tot 65 jaar, tot 85 jaar of tot het moment
van overlijden.
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Looptijd verzekering

Premievrij*

0 tot 3 jaar
3 tot 11 jaar
11 tot 16 jaar
16 tot 21 jaar
21 tot 26 jaar
> 26 jaar

0%
35%
50%
65%
75%
85%

* percentage van alle betaalde verzekeringspremie(s)
*

Wat gebeurt er als ik de verzekering wil afkopen?
U betaalt premie 10, 20, 30 jaar, tot 65 jaar, tot 85 jaar of tot het moment
van overlijden. U kunt afkopen (geld terugkrijgen) als u aan twee voorwaarden
voldoet:
1) de verzekering loopt drie jaar, en
2) u heeft drie jaar premie betaald.
Gedeeltelijke afkoop is niet mogelijk.
Voldoet u niet aan deze twee voorwaarden? Dan kunt u de verzekering
stoppen, maar dan ontvangt u geen geld terug, want er is geen waarde
opgebouwd. Heeft u een koopsom (alle premies in 1 keer) betaald? Dan kunt u
op ieder moment de verzekering stoppen.
Let op!
Vraag altijd aan Yarden hoeveel premie u terugkrijgt voordat u de verzekering
stopt. Heeft u een achterstand in betaling van de premies? Dan halen wij de
achterstallige premies en distributiekosten af van het bedrag dat u ontvangt.
Zo berekenen wij het bedrag dat u ontvangt.
Tabel: Afkoop; met percentage van alle betaalde verzekeringspremie(s) gedurende de
verstreken looptijd van de verzekering.

Looptijd verzekering

Afkoop bij premie*

0 tot 3 jaar

0%

Afkoop bij koopsom**
50%

3 tot 11 jaar

25%

50%

11 tot 16 jaar

40%

50%

16 tot 21 jaar

50%

65%

21 tot 26 jaar

60%

75%

> 26 jaar

70%

85%

** percentage van alle betaalde verzekeringspremie(s)
** percentage van de betaalde koopsom
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Kan ik mijn verzekering tussentijds aanpassen?
Ja, wanneer u een uitvaartverzekering afsluit kan het voorkomen dat uw
uitvaartwensen in de loop van de tijd veranderen of dat uw persoonlijke
(financiële) situatie wijzigt. Neem bij dit soort wijzigingen altijd contact op
met Yarden of uw onafhankelijk adviseur. Uw verzekering kan dan worden
aangepast, zodat u zeker weet dat u bent verzekerd van een afscheid zoals u
dat wilt.
In de periode dat u premie betaalt, kunt u het verzekerd bedrag verhogen tot
een maximumbedrag van € 20.000,-, of verlagen tot een minimumbedrag van
€ 1.500,-.
Leg uw uitvaartwensen ook vast en maak deze kenbaar aan uw
nabestaande(n). Op die manier weten uw nabestaanden wat uw wensen zijn
en kunnen zij hier rekening mee houden. Controleer elke twee tot vijf jaar of
uw wensen en uw verzekering nog op elkaar aansluiten.

Krijg ik een medische keuring?
Nee, Yarden hanteert een zeer eenvoudige medische acceptatie. U wordt
verzocht drie korte vragen te beantwoorden als u de verzekering aanvraagt en/of
als u een verhoging van het verzekerde bedrag aanvraagt. Wanneer u alle vragen
met ‘nee’ kunt beantwoorden, kunt u een verzekering afsluiten en/of verhogen.
Wilt u indexeren?
Als u de verzekering afsluit, kunt u kiezen om het verzekerd bedrag (tot
€ 20.000,-) jaarlijks met 3% te indexeren. Het verzekerd bedrag stijgt
ieder jaar automatisch met 3%. Uw premie stijgt dan ook. Gedurende de
premiebetalingsduur kunt u de indexatie aan- of uitzetten. Dit heeft gevolgen
voor de hoogte van de premie en het verzekerd bedrag.
Let op!
Als de inflatie hoger is dan 3% dan dient u uw verzekerd bedrag, als u dat
wenst, zelf te verhogen.
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Trefwoordenlijst
Offerte

In een offerte leest u welke premie en distributiekosten u moet betalen. Ook staat hierin wat u heeft verzekerd. Daarnaast vindt u
in de offerte de belangrijkste uitgangspunten van de verzekering.

Polisvoorwaarden

 en verzekering is een contract tussen u en de verzekeraar. Dit contract is vastgelegd in een polisblad en polisvoorwaarden.
E
Samen heet dit de polis. In de polis leest u heel precies:
• de verzekerde risico’s;
• uw rechten en plichten;
• de rechten en plichten van de verzekeraar.
Het is voor u dus een belangrijk document. Leest u daarom de polis goed door.

Premie

 remie is het geldbedrag dat u betaalt voor de verzekering. Denkt u eraan de premie op tijd te betalen. Daarmee voorkomt u dat
P
er geen dekking meer is.

