‘Ik wil je beschermen tegen
financiële problemen als ik
er niet meer ben.’
DELA LeefdoorPlan

DELA LeefdoorPlan
Overlijdensrisicoverzekering

Als je voor elkaar hebt gekozen,
kies je er ook voor om voor
elkaar te zorgen. Want mocht
er onverwachts iets gebeuren,
dan wil je jouw dierbaren zo
goed mogelijk achterlaten.
Met het DELA LeefdoorPlan
zorg je ervoor dat je dierbaren
financieel worden beschermd na
jouw overlijden. Hierdoor kan
het leven van jouw dierbaren
gewoon door blijven gaan.

Waar gebruik je een
overlijdensrisicoverzekering voor?
•	Voor de opvang van woonlasten van
een koop- of huurhuis.
• 	Voor het aflossen van jouw
hypotheekschuld (deels).
• 	Voor aanvullend inkomen voor jouw
dierbaren, bijvoorbeeld voor de studie
van je kinderen.
• 	Om financiële verplichtingen na te komen,
zoals de sport en opvang van de kinderen.
• 	Om jouw bedrijf te beschermen tegen de
financiële gevolgen van jouw overlijden.

Hoe werkt het DELA LeefdoorPlan?
Je bepaalt zelf de looptijd van je verzekering
en welk bedrag je wilt verzekeren. Bij een
overlijden voor de einddatum van de
verzekering krijgen jouw dierbaren het
verzekerd bedrag. Is er geen overlijden
tijdens de looptijd? Dan wordt er niets
uitgekeerd en vervalt de verzekering op de
einddatum. Overlijdt de verzekerde voor
de ingangsdatum van de verzekering?
En hebben we de gezondheidsverklaring
ontvangen? Dan keren we onder bepaalde
voorwaarden uit. Lees meer over deze voorlopige dekking in de algemene voorwaarden.

Wie verzekeren?
Soms kiezen partners voor kruislings
verzekeren of premiesplitsing. Daarmee
voorkom je in sommige gevallen dat je
erfbelasting moet betalen. Bij kruislings
verzekeren sluit ieder een verzekering af op
het leven van de ander. Bij premiesplitsing
betaalt de ene partner de premie van de
ander en omgekeerd. Lees hierover meer
op www.dela.nl/wieverzekeren.

Koppelen aan je hypotheek
De overlijdensrisicoverzekering kun je
koppelen aan je hypotheek. Dat heet
verpanden. Bij overlijden tijdens de
looptijd van de verzekering, keren we dan
het bedrag van je verzekering uit aan je
hypotheekverstrekker. Onze overlijdens
risicoverzekering is eenvoudig online te
koppelen aan jouw hypotheek. Kijk op
www.dela.nl/hypotheek voor meer informatie.

Premie
De premie van onze overlijdensrisicoverzekering is afhankelijk van verschillende
factoren, zoals het bedrag dat je wilt
verzekeren, je leeftijd en de looptijd van
de verzekering.

Op www.dela.nl/leefdoorplan bereken
je eenvoudig de premie en vind je meer
informatie over de mogelijkheden. Je
kunt de premie van je overlijdensrisicoverzekering niet aftrekken in je aangifte
inkomstenbelasting.

Niet-rokentarief
We hebben een lager niet-rokentarief
voor mensen die niet roken. Zij betalen
dus een lagere premie. In de algemene
voorwaarden lees je waar de verzekerde
aan moet voldoen om in aanmerking te
komen voor het niet-rokentarief.

Erfbelasting
Soms zijn er mogelijkheden om erf
belasting over de uitkering na overlijden
te voorkomen. Laat je hierover adviseren
of vind meer informatie op www.dela.nl/
erfbelasting.

De verschillende vormen van
het DELA LeefdoorPlan
Welke vormen zijn er?
De overlijdensrisicoverzekering heeft drie vormen waar je uit kunt kiezen:
gelijkblijvend, lineair dalend en annuïtair dalend. Wat betekent dat precies?

Gelijkblijvend
Verzekerd bedrag

• Verzekerd van een vast bedrag voor jouw dierbaren.
• Je betaalt een vaste premie tot de einddatum
van de looptijd.
• Premie is het hoogst.

Looptijd

Verzekerd bedrag

Lineair dalend

Looptijd

• Het bedrag voor jouw dierbaren neemt ieder jaar
met hetzelfde bedrag af.
• Je betaalt 5 jaar korter premie dan de looptijd.
• Aan het einde van de looptijd is het verzekerd
bedrag € 0.
• Premie is het laagst.

Verzekerd bedrag

Annuïtair dalend

Looptijd

• Het bedrag voor jouw dierbaren neemt aan het
begin langzaam af en daalt later steeds sneller.
• Je betaalt 5 jaar korter premie dan de looptijd.
• Sluit goed aan bij een annuïtaire hypotheek.
• Tegen het einde van de looptijd is het verzekerd
bedrag vrijwel € 0.
• Premie ligt tussen gelijkblijvend en lineair dalend in.

Wie krijgt de uitkering?

Vooruitkering

We keren het verzekerde bedrag na het
overlijden van de verzekerde uit aan de
begunstigden. U kunt zelf kiezen wie de
begunstigden zijn. Wijst u niemand aan?
Dan keren wij uit volgens de volgorde van
de standaard begunstiging. De begunstigde
betaalt geen inkomstenbelasting over de
uitkering van de verzekering. Heeft u uw
verzekering gekoppeld aan uw hypotheek
of aan een lening? Dan gaat de uitkering
naar de geldverstrekker.

Is een verzekerde terminaal ziek? Dan kun
je vragen om een vooruitkering, je leest
hierover meer in de Algemene Voorwaarden
van jouw DELA LeefdoorPlan.

Wanneer keren wij niet uit?
• 	Als de verzekerde nog in leven is op
de einddatum van de verzekering.
De verzekering stopt dan.
•	Als een verzekerde in dienst van een
ander land dan Nederland overlijdt
door oorlogshandelingen.
•	Bij zelfdoding binnen 2 jaar na het
afsluiten van de verzekering.
•	Als de begunstigde schuldig is aan
het overlijden van de verzekerde.
Dit geldt niet bij euthanasie.
•	We keren niet of minder uit als je niet
eerlijk bent over jouw gezondheid.

De verzekering opzeggen
De verzekering stopt als de verzekerde
overlijdt of aan het einde van de looptijd.
Wil je eerder opzeggen? Dan heb je een
maand opzegtermijn vanaf de dag dat je
opzegt. Na die maand opzegtermijn stopt
je verzekering op de eerstvolgende dag
dat je weer premie zou moeten betalen.

Afsluiten
Regel het direct

Dit kan makkelijk door www.dela.nl/
leefdoorplan te bezoeken. Of bel onze
Klantenservice voor een premieberekening
of meer informatie. Onze Klantenservice
is bereikbaar op 040 260 16 36 (op
werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur).

Gezondheidsvragen
Omdat je een overlijdensrisicoverzekering
afsluit op een leven, schatten wij het risico
op overlijden van dat leven in. Hiervoor
hebben we informatie nodig over de gezondheid van de verzekerde. We vragen daarom
om een aantal vragen over de gezondheid
te beantwoorden in een gezondheidsverklaring. Afhankelijk van de hoogte van
het aangevraagde verzekerd bedrag en de
leeftijd van de verzekerde, wordt bepaald
of er ook een medische keuring nodig is.

Onafhankelijk advies
Onze producten worden ook via onafhankelijk financieel adviseurs aangeboden. Hierbij
hanteren zij hun eigen tarieven voor
advies- en distributiekosten. Vraag jouw
onafhankelijk financieel adviseur naar
de mogelijkheden.

Praktische hulp
Uniek in onze verzekering is de
nabestaandenzorg die jouw gezin of
partner ontvangt na overlijden. En de
DELA VoorelkaarDesk geeft professionele
hulp bij financiële en juridische vragen
na de uitvaart. Wil je nu al zaken regelen?
De DELA VoorelkaarDesk helpt je daar
graag bij.

De voordelen van het DELA LeefdoorPlan
• Al vanaf een paar euro per maand goed verzekerd.
• Uitkering tot € 1.000.000.
•	Voor de opvang van bijvoorbeeld woonlasten, alimentatie of een
tekort in het nabestaandenpensioen.
• Ook te koppelen aan jouw hypotheek.
• Praktische zorg en unieke nazorg na overlijden.
• Een financiële buffer voor jouw dierbaren indien je binnen de looptijd
van de verzekering overlijdt.

Over het DELA LeefdoorPlan

Niet tevreden?

Het DELA LeefdoorPlan is een product
van DELA Natura- en levensverzekeringen
N.V. DELA is aanbieder van verzekeringen
en bij de Autoriteit Financiële Markten
(AFM) geregistreerd met nummer 12000437.

Als je - om welke reden dan ook niet tevreden bent met onze verzekering,
mag je deze binnen 30 dagen na ontvangst
kosteloos beëindigen. In deze brochure
staat algemene informatie. Je kunt hieraan
geen rechten ontlenen. Wil je precies
weten waar je recht op hebt?
Bekijk dan de Algemene Voorwaarden
op www.dela.nl/leefdoorplan.

Op www.dela.nl/kostenoverzicht vind je
meer informatie over onze dienstverlening
en bijbehorende advies- en distributiekosten.

Benieuwd hoe wij er financieel
voorstaan?
DELA is betrouwbaar en kan goed aan
alle financiële verplichtingen voldoen.
Wil je hier meer over weten? Lees dan
ons jaarverslag op dela.nl/jaarverslag.

Klachtenprocedure
Je kunt klachten en geschillen
schriftelijk indienen bij de afdeling
Klachten & Complimenten van DELA.
Antwoordnummer 77100, 5600 TW
Eindhoven. Het telefoonnummer is
040 260 13 03. Je kunt ook een e-mail
sturen naar mijnervaring@dela.org.
Je kunt je ook wenden tot de Stichting
Klachteninstituut Financiële Dienst
verlening (Kifid), Postbus 93257,
2509 AG Den Haag.

En-bloc clausule
Wij mogen de premie en/of
voorwaarden groepsgewijs of voor
alle verzekerden (en-bloc) wijzigen.
Dat doen wij natuurlijk niet zomaar,
maar alleen wanneer daarvoor een
hele goede reden is. Lees hierover
meer op www.dela.nl/enbloc.

www.dela.nl/leefdoorplan
Twitter: www.twitter.com/delacooperatie
Facebook: www.facebook.com/delacooperatie
Voor vragen belt u naar onze
Klantenservice via 040 260 16 36
(bereikbaar op werkdagen van
8.00 tot 20.00 uur).
klantenservice@dela.org
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