UITVAARTVERZEKERING

Met Uitvaart+
zijn uw nabestaanden in goede handen.
Wees er voor hen, zelfs als u er niet meer bent.

UITVAARTVERZEKERING
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Geen medische
acceptatie bij
onderschrijving
Bij deze levenslange
overlijdensverzekering met
tijdelijke premies hoeft u bij DVV
Verzekeringen geen rekening
te houden met een medische
acceptatie bij onderschrijving.
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Verzekering op maat
Het is nooit te vroeg, maar
ook nooit te laat om eraan te
denken! U kan op elke leeftijd
(vanaf 18 jaar) een verzekering
Uitvaart+ nemen. Bovendien
kiest u zelf de begunstigde en
het bedrag dat uitbetaald wordt
(van 2.500 tot 15.000 euro).

Financiële
gemoedsrust voor uw
nabestaanden
Bij overlijden ontvangen uw
nabestaanden dankzij Uitvaart+
het door u voorziene kapitaal.
Daarmee kunnen ze de kosten
van de uitvaart betalen.

GOED OM WETEN

Waarom er nu al niet aan denken?
Regel nu al een
uitvaartverzekering om uw
dierbaren later financieel
leed te besparen. Een zorg
minder voor hen en een
geruststelling voor u. Zo kan
u er voor hen zijn, zelfs als u
er niet meer bent.

• Uitkering: de eerste 2 jaar wordt een proportioneel deel van het verzekerde
kapitaal uitgekeerd. Na de wachtperiode van 2 jaar ontvangen uw
nabestaanden het volledige verzekerde kapitaal (na aftrek van eventuele
belasting). Bij overlijden door ongeval wordt altijd 100% uitgekeerd vanaf
dag één.
• Premiebetaling: u hebt de keuze uit periodieke premies of een eenmalige
premie. De fractionering van de premie is gratis. Vanaf 70 jaar is enkel een
eenmalige premie mogelijk.
• Fiscaliteit: u geniet onder bepaalde voorwaarden een belastingvoordeel
van 30%* van de gestorte premies. De gebruikelijke regels in verband met
successie zijn van toepassing.
• Uitgesloten: onder meer overlijden door alcoholintoxatie is uitgesloten.

Vragen of hulp nodig?
Uw DVV-consulent is er voor u.
U vindt een DVV-consulent in uw buurt, die graag tijd voor u maakt.
Onze DVV-consulenten gebruiken hun jarenlange ervaring en
expertise om u correct en juist te verzekeren, vanuit uw persoonlijke
situatie. Heeft u een schadegeval? Dan geniet u van hun
totaalservice: zij regelen uw schade snel, efficiënt en correct.

* Mits naleving van de wettelijke voorwaarden. De fiscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden
van de verzekeringnemer en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn. Hou er rekening mee dat indien voor
een premie een belastingvoordeel verkregen werd, er ook taksen van toepassing zijn op de uitkering. Het gaat om
een overlijdensverzekering van tak 21 met maximum 6 % instapkosten, afgesloten voor een onbepaalde duurtijd met
een minimale looptijd van 5 of 10 jaar.
Voor meer informatie over de limieten en uitsluitingen van dit product, de kosten en taksen, raadpleeg de algemene
voorwaarden die op eenvoudig verzoek beschikbaar zijn bij uw DVV-consulent of op www.dvv.be/uitvaartverzekering/
voorwaarden. Het is belangrijk deze documenten door te nemen alvorens een contract te ondertekenen. De
bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Het verzekeringscontract
is onderworpen aan het Belgisch recht. Vraag vrijblijvend een offerte bij uw DVV-consulent of op www.dvv.be/
uitvaartverzekering.
Opmerkingen, vragen of klachten in verband met dit product? In eerste instantie kan u terecht bij uw consulent,
evenals bij de dossierbeheerder bij DVV. Zij stellen alles in het werk om uw klacht naar uw volledige voldoening
en binnen een redelijke termijn af te handelen. Indien blijkt dat dit niet mogelijk is of indien het voor u niet
makkelijk is om uw klacht te melden bij uw consulent of bij de dossierbeheerder, dan kan u terecht bij de DVV
Klachtendienst, Galileelaan 5 in 1210 Brussel (klachtendienstdvv@dvv.be). Indien u niet tevreden bent met
het antwoord kan u ook terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel
(info@ombudsman.as), fax 02.547.59.75.
Als u een klacht indient bij DVV of bij de genoemde beroepsinstanties, doet dit geen afbreuk aan uw recht om
desgevallend het geschil aanhangig te maken voor de bevoegde Belgische rechtbanken.
DVV is een merk- en handelsnaam van Belins NV - Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder het
nummer 0037 - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064 - Galileelaan 5, 1210 Brussel - S329/3064 - 11/2017

