Polisvoorwaarden: PLW 1000
Uitvaartverzekering in geld
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Uitvaartver zekering in Geld.

Uitvaartverzekering in geld:
Artikel 1.
Doel
In deze leeswijzer geven wij u in het kort uitleg over wat u van uw Uitvaartverzekering in Geld m ag verwachten. De
Uitvaartver zekering in Geld is een verzekering voor de kos ten van een uitvaart. Monuta keert onm iddellijk na het
overlijden het verzekerde, afhankelijk van de gekozen vorm , het kapitaal uit aan de nabes taanden of vergoedt de
uitvaartkos ten tot aan de hoogte van het verzekerde kapitaal. De verzekering kan ges loten worden op basis van ÈÈn
of twee levens tot een m axim um bedrag van EUR 12.500 (waarde 2008).
Artikel 2.

Verzekerde dekking

Uitkering in geld op één leven:
Het ver zekerd bedrag wordt direct uitgekeerd bij overlijden van de ver zekerde, inclusief wins t.
Uitkering in natura op één leven:
Het bedrag dat bij overlijden vrijkom t, wordt gebruikt om de kos ten van de dan gekozen uitvaart te betalen, incl. wins t.
Uitkering in geld op twee levens :
Bij een verzekering op twee levens in kapitaal wordt bij het eers te overlijden het verzekerde bedrag direct uitgekeerd.
Uitkering in natura op twee levens :
Bij een verzekering op twee levens in natura wordt bij het eers te overlijden het verzekerd bedrag gebruikt om de
kos ten van de dan gekozen uitvaart te betalen. Indien er een bedrag res teert, wordt dit in het Depos itofonds ges tort
en kom t dit bes chikbaar bij het overlijden van de tweede verzekerde (inclus ief rente)
Artikel 3.
Winstdeling
De Monuta Uitvaartver zekering in Geld is wins tdelend. Aan het einde van het jaar wordt over de opgebouwde
waarde van de polis het wins tbedrag berekend op basis van het behaalde rendem ent op beleggingen. Hierop
worden kos ten in m indering gebracht. Het wins taandeel wordt aangewend voor een premievrije verhoging van het
ver zekerde kapitaal. De hoogte van de wins tdeling wordt s chriftelijk aan u kenbaar gemaakt. Ook wanneer de
prem iebetalingduur vers treken is gaat de wins tdeling door.

Artikel 4.
Optierecht
In dat geval is de optie tot verhoging van toepass ing. U kunt dan bijverzekeren op bas is van het in de polis
overeengekom en optierecht. Hiervoor hoeven geen m edis che vragen beantwoord te worden.

Artikel 5.
Kinderen
De Uitvaartver zekering in geld kent een tijdelijke kinderverzekering voor (ongeboren) kinderen. Zij zijn s tandaard
m eeverzekerd vanaf 24 weken zwangers chap tot 30 dagen na de geboorte. Deze ver zekering houdt in dat bij
overlijden binnen 30 dagen na de geboorte van een tot het gezin van de ver zekerde behorend kind een bedrag
bes chikbaar kom t (gelijk aan het maxim aal het hoogs te verzekerde kapitaal van één van de ouders waarbij het op de
polis genoem de bedrag leidend is ) om aan de hand van notaís de kos ten van de dan gekozen uitvaart te betalen.
Deze kinderverzekering tot 30 dagen na de geboorte, kan worden voortgezet in een ver zekering tot de 18-jarige
leeftij van uw kind indien u Monuta binnen 30 dagen na de geboorte op de hoogte brengt van de geboorte van uw
kind.
Artikel 6.

Aanmelden nieuwe verzekerden

Volwassenen:
Voor personen die in Nederland woonachtig zijn en de leeftijd van 75 jaar nog niet hebben bereikt kan de
ver zekering worden aangevraagd.
Kinderen:
Kinderen kunnen gratis worden meeverzekerd tot hun 18e verjaardag, onder de voorwaarde dat ze binnen
30 dagen na hun geboorte zijn aangem eld bij Monuta. Kinderen van ver zekerden die binnen 30 dagen na de
geboorte worden aangem eld, worden zonder gezondheids vragen geaccepteerd.
N.B.: Wanneer de kinderen na 30 dagen na de geboorte worden aangem eld, dient er wel een gezondheids verklaring
te worden ingevuld.

Uitvaartver zekering in Geld.

Artikel 7.
Premie
De prem ies zijn bij vooruitbetaling vers chuldigd. Betaling kan plaats vinden per maand, kwartaal, halfjaar en jaar.
Deze ver zekering is ook tegen een eenm alige betaling (koops om ) af te s luiten, waarbij de waarde van toekoms tige
prem ies ineens bij het afs luiten van de polis worden betaald. Hierdoor betaalt u m inder premie dan wanneer de
prem ies ges preid over de looptijd van de polis zouden worden betaald.
Bij het afsluiten van de ver zekering kunt u kiezen tussen premiebetaling tot een bepaalde eindleeftijd of kiezen voor
een s pecifieke prem iebetalingduur.

Artikel 8.
Uitkeringen
De uitvaartver zekering in geld geeft na het overleggen van een akte van overlijden (en indien van toepass ing een
verklaring van erfrecht) van de ver zekerde direct aans praak op de uitkering van het ver zekerd kapitaal aan de
beguns tigde. Onder bepaalde voorwaarden kan door Monuta navraag worden gedaan inzake de oms tandigheden
rondom het overlijden. Monuta toets t of de gemaakte aans praken rechts geldig zijn en voldoen aan de voorwaarden
waaronder de polis is afges loten. Monuta behoudt zich het recht voor in uitzonderlijke gevallen de uitkering te
weigeren.
Artikel 9.
Melding overlijden
Het is van belang dat de nabes taanden het overlijden van een verzekerde altijd m elden bij Monuta. De m elding kan
worden gedaan op het gratis telefoonnummer 0800 ñ 023 05 50 (dag en nacht bereikbaar).
Artikel 10. Beëindiging polis
De looptijd van uw verzekering is levenslang. Uiteraard kunt u zelf altijd de verzekering opzeggen. De verwerking
van uw opzegging duurt minim aal één volle kalendermaand. Bij beÎindiging van de ver zekering wordt de eventuele
waarde van de polis omgezet in een prem ievrije waarde. Monuta hanteert hierbij een drempel van Ä 45,-.
De waarde bes taat uit de door u betaalde prem ies plus (eventuele) wins tdelingen, verm inderd m et de gemaakte
kos ten voor verwerving van de ver zekering, adm inis tratie en gelopen risico. Als de polis voortijdig wordt beÎindigd
zullen de nog niet verrekende kos ten in m indering worden gebracht op de waarde van de polis .
Artikel 11. Fiscale gevolgen
De prem ies van de Uitvaartver zekering in Geld die zijn gekenmerkt m et een natura-clausule zijn opvoerbaar als
buitengewone uitgave voor de verzekeringnem er, zijn/haar (fis cale) partner en zijn/haar kinderen jonger dan 27 jaar.
U dient hierbij wel rekening te houden m et een drem pel voor buitengewone uitgaven. Hierdoor m ag de verzekering
alleen uitkeren ten overs taan van notaís van de uitvaart van de ver zekerde pers oon.
Bij vroegtijdige beÎindiging van de verzekering wordt de eventuele waarde van de polis omgezet in een premievrije
waarde. Deze ver zekering valt in box 3 waarin voor uitvaartver zekeringen een vrijs telling geldt. Deze vrijs telling is
van toepassing als de waarde, in het econom is che verkeer, van de uitvaartverzekering(en) kleiner is dan of gelijk is
aan EUR 6.590,- per persoon (waarde 2008). Deze vrijs telling wordt jaarlijks geïn dexeerd.

Artikel 12. Kosten
De polis kos ten van EUR 1,50 worden jaarlijks in rekening gebracht middels verrekening m et de reguliere bruto
term ijnprem ies .

Artikel 13. Bedenktijd
Als u, om welke reden dan ook, niet tevreden bent m et de polis , kunt u deze binnen 30 dagen na ontvangs t
terugs turen, zonder enige verplichting.

Artikel 14. Tot slot
Deze lees wijzer verwijs t naar de wezenlijke kenm erken van de Uitvaartver zekering in Geld van Monuta Ver zekeringen
N.V. Monuta Ver zekeringen N.V. is op grond van de Wet op het Financieel Toezicht (WFT) bevoegd in Nederland
ver zekerings overeenkoms ten te sluiten.
Aan de inhoud van deze lees wijzer kunnen geen rechten worden ontleend. Alle rechten en plichten voortvloeiende
uit het afs luiten van dit product kunt u vinden in de polis voorwaarden.
Hebt u vragen, dan is uw ass urantietussenpers oon altijd bereid deze te beantwoorden.

