Uitvaartadviestool - deel 2
Het advies

Op
hebben wij gesproken over de mogelijkheden van het afsluiten van een
uitvaartverzekering voor uitvaartkosten.
Je hebt ons gevraagd om:

❏
❏
❏
❏

De soort verzekering aan te laten sluiten op jouw persoonlijke situatie.
Het verzekerd bedrag te bepalen op basis van jouw persoonlijke wensen.
Een vergelijking te maken van prijzen en voorwaarden van verschillende uitvaartverzekeraars.
Een goed product in prijs en voorwaarden te adviseren, voor nu en voor later.

Jouw huidige situatie
Bij dit advies hebben wij rekening gehouden met het feit dat je <al wel een/nog geen> uitvaartverzekering hebt.
En met dat je hebt aangegeven dat je <wel/geen> eigen middelen wilt gebruiken om in de toekomst de
uitvaartkosten van te betalen.
Jouw uitvaartwensen
Samen hebben wij jouw uitvaartwensen besproken. Uit de inventarisatie is gebleken dat een uitvaart op basis
kost.
van jouw wensen ongeveer €
Ons advies
Op basis van de uitgangspunten zoals je die hebt aangegeven, is ons advies aan jou:
<Voor Voorletter Achternaam (geboortedatum dd-mm-jjjj), Voorletter Achternaam (geboortedatum dd-mm-jjjj) en
Voorletter Achternaam (geboortedatum dd-mm-jjjj)>

<een DELA UitvaartPlan in diensten met een aanvullende geldverzekering van € x.xxx / een DELA UitvaartPlan in
geld met een verzekerd bedrag van € x.xxx / een DELA UitvaartPlan tegen koopsom met een verzekerd bedrag van
€ x.xxx>
<met een levenslange premiebetaling / met een tijdelijke premiebetaling (tot in het 65e levensjaar) / met een
eenmalige koopsomstorting>
<af te sluiten voor € x,xx per maand / aan te passen voor € x,xx extra per maand / van € x.xxx>

<Naam kantoor>

heeft een volledig beeld van de markt van uitvaartverzekeringen. Wij hebben voor jou een vergelijking gemaakt
op premie, voorwaarden en kwaliteit van de voor jou meest geschikte uitvaartverzekeraars. In de vergelijking is
rekening gehouden met de beste oplossing op de langere termijn. Hiermee heb je het beste product voor nu én
voor later. Het DELA UitvaartPlan is waardevast. Daarom stijgt de premie elk jaar. Het DELA UitvaartPlan
is de enige uitvaartverzekering in Nederland met coöperatiewinstdeling. Hierdoor blijft de premiestijging zoveel
mogelijk beperkt. Over de looptijd van je verzekering betaal je bij DELA hierdoor minder premie dan bij andere
uitvaartverzekeraars.

Vul ook de volgende pagina in

Je toekomstige situatie
Dit advies is uitgebracht op basis van jouw huidige persoonlijke situatie en jouw huidige wensen. Als je wensen
of persoonlijke situatie in de toekomst veranderen, dan is het raadzaam om op dat moment weer contact met
ons op te nemen. Samen kunnen wij dan kijken of dit advies nog past bij je nieuwe omstandigheden of dat er
aanpassingen nodig zijn.
Volg je ons advies?
Ja, het advies past bij mijn persoonlijke, financiële situatie en wensen.
Nee, ik wijk af van het gegeven advies, omdat:

Nazorg
<Elk jaar/Elke <aantal> jaar>

hebben we overleg of er wijzigingen zijn in je wensen en behoeften.

<Daar zijn geen kosten aan verbonden. / De kosten zijn € ... per maand/jaar in de vorm van een abonnement of
eenmalig een bedrag van € ... .>

Voor wijzigingen brengen we €

in rekening.

Deze genoemde bedragen zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
Automatische incasso door DELA Natura- en levensverzekeringen N.V.
Ondergetekende geeft tot wederopzegging toestemming aan DELA Natura- en levensverzekeringen N.V. om de
verschuldigde premies en poliskosten van zijn/haar bankrekening af te schrijven. Zonder tegenbericht wordt
de premie rond de 25e van de maand na de ingangsdatum van de polis geïncasseerd. Als ondergetekende niet
akkoord gaat met een afschrijving die op basis van deze machtiging is gedaan, dan kan hij/zij de bank binnen
56 dagen opdracht geven om dat bedrag terug te storten. Ook kan ondergetekende de machtiging op ieder
gewenst moment weer intrekken.
IBAN-rekeningnummer:
Checklist

❏
❏
❏
❏

Dienstverleningsdocument uitgereikt
Algemene Voorwaarden uitgereikt
Privacyverklaring uitgereikt
Uitvaartkostenwijzer DELA UitvaartPlan in diensten uitgereikt (indien nodig)
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