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Deze folder bevat een beperkte weergave van de polis-

voorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten

worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de

dekking valt, dan kunt u bij uw assurantieadviseur de

toepasselijke polisvoorwaarden krijgen.



De assurantieadviseur

Een assurantieadviseur is op de hoogte van de verschil-

lende verzekeringen die er te koop zijn en kan u zodoende

een goed verzekeringsadvies geven. Bij belangrijke 

veranderingen in uw persoonlijke omstandigheden zoals

verhuizing, huwelijk, verandering van werkkring en 

pensionering kan hij op basis van zijn deskundigheid

samen met u beoordelen welke verzekering het beste bij

uw situatie past. Bij schade heeft hij de kennis en 

ervaring in huis om de afwikkeling voor u in goede banen

te leiden. Kortom, de assurantieadviseur is een belang-

rijke schakel tussen u en Klaverblad Verzekeringen.

Klaverblad Verzekeringen werkt samen met professionele

assurantieadviseurs. Heeft u vragen over een van de 

producten van Klaverblad Verzekeringen, neem dan 

contact op met uw assurantieadviseur.

Klaverblad Verzekeringen

sinds 1850Afrikaweg 2, 2713 AW  Zoetermeer
Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer

Telefoon 079 - 3 204 204    
Fax 079 - 3 204 291    

Internet www.klaverblad.nl 
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Uitvaartverzekering
Bij een sterfgeval worden de nabestaanden niet alleen geconfronteerd met

het verlies van hun familielid of partner, maar ook nog eens met extra

financiële lasten. De uitvaartverzekering van Klaverblad Verzekeringen

keert bij overlijden een bedrag uit dat in de eerste plaats dient om de 

kosten van een begrafenis of crematie te dekken.

Wat biedt de uitvaartverzekering?

• Standaard ruime dekking

- vrije besteding van de uitkering bij overlijden

- verhoging van het verzekerde bedrag door winstdeling

- kinderdekking

- dekking voor levenloos geboren kinderen

• Lage premie door diverse keuzemogelijkheden

- premiebetaling of koopsom

- premiebetalingsduur

- hoogte verzekerd bedrag

• Mogelijkheden om de dekking uit te breiden

- premie-index

- premievrijstelling bij overlijden

- premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
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Standaard ruime dekking

Vrije besteding van de uitkering bij overlijden
De uitvaartverzekering keert bij overlijden een bedrag uit aan de nabestaanden.

U kunt zelf vooraf aangeven aan welke nabestaanden het bedrag uitgekeerd

moet worden. De nabestaanden kunnen vervolgens de uitvaart regelen in over-

eenstemming met uw wensen. Het uitgekeerde bedrag kan gebruikt worden

voor de rekening van de uitvaartondernemer of voor andere kosten in verband

met de begrafenis of crematie.  

Verhoging van het verzekerde bedrag door winstdeling
Een groot deel van de premie die u betaalt, wordt door Klaverblad

Verzekeringen voor lange tijd belegd. Door het rendement op deze beleggingen

is de totale premie die u betaalt veel lager dan het bedrag dat uiteindelijk wordt

uitgekeerd. Bij het berekenen van uw premie gaan we echter veiligheidshalve

uit van een laag rendement. In werkelijkheid zal Klaverblad Verzekeringen naar

verwachting een hoger rendement halen*. Een belangrijk deel van dat extra 

rendement wordt gebruikt om uw verzekerde bedrag te verhogen. Deze ver-

hogingen gaan ook door als de premiebetalingsduur is geëindigd.

* Let op: winstdelingspercentages uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Kinderdekking
Kinderen tot en met 17 jaar zijn standaard meeverzekerd op de polis van de

ouders. De hoogte van het verzekerde bedrag is gelijk aan het hoogste verzeker-

de bedrag van één van de ouders, met een maximum van € 7.500,-. Bij kinderen

die vóór de ingangsdatum van de verzekering geboren zijn, gaat de kinder-

dekking 1 jaar na de ingangsdatum van de verzekering in. De kinderen hoeven

niet bij Klaverblad Verzekeringen aangemeld te worden om voor deze dekking

in aanmerking te komen.

Dekking voor levenloos geboren kinderen
Voor levenloos geboren kinderen is er een speciale regeling. Als een kind na een

zwangerschap van 24 weken levenloos ter wereld komt, wordt 25% van het ver-

zekerde bedrag van de moeder uitgekeerd, met een maximum van € 2.500,-.

Heeft een zwangerschap tussen de 20 weken en 24 weken geduurd, dan wordt

5% van het verzekerde bedrag van de moeder uitgekeerd.

De uitvaartverzekering biedt standaard een ruime dekking, kenmerken zijn:

• vrije besteding van de uitkering bij overlijden

• verhoging van het verzekerde bedrag door winstdeling

• kinderdekking

• dekking voor levensloos geboren kinderen
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Lage premie door diverse keuzemogelijkheden

Premiebetaling of koopsom
De premies kunnen betaald worden per jaar, per halfjaar, per kwartaal of per

maand. Ook kunt u de uitvaartverzekering sluiten tegen betaling van een koop-

som. Dit bedrag ineens is lager dan het totaal van de premies die u over de hele

looptijd voor de verzekering betaalt.

Premiebetalingsduur
U bepaalt vooraf zelf hoelang u premie betaalt. De premiebetalingsduur is mini-

maal 10 jaar en maximaal 40 jaar en moet eindigen voordat de verzekerde 81

jaar oud wordt.

Hoogte verzekerd bedrag
U bepaalt zelf voor welk bedrag u zich verzekert. Bij Klaverblad Verzekeringen

kunt u kiezen voor een verzekerd bedrag tussen de € 1.500,- en € 15.000,-.

Uw premie
De uitvaartverzekering heeft een zeer concurrerende lage premie, zeker gezien

de ruime dekking. De premie van de uitvaartverzekering wordt voor elke ver-

zekerde afzonderlijk berekend en is afhankelijk van de leeftijd en het geslacht

van de verzekerde, van de hoogte van het verzekerde bedrag en van de premie-

betalingsduur. U kunt de premie dus zelf beïnvloeden door bovenstaande 

keuzemogelijkheden. Uw adviseur kan u vertellen welke premie u betaalt voor

de uitvaartverzekering die op basis van uw wensen is samengesteld. U kunt zelf

uw premie berekenen via de rekenmodule op www.klaverblad.nl.

Een lage premie door de volgende keuzemogelijkheden:

• premiebetaling of koopsom

• premiebetalingsduur

• hoogte verzekerd bedrag
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De dekking naar wens uitbreiden

Premie-index
De uitkering vindt meestal pas vele jaren na het afsluiten van de verzekering

plaats. Tegen die tijd zijn alle prijzen waarschijnlijk veel hoger geworden, dus

ook de kosten van een begrafenis of crematie. Het verzekerde bedrag zou dan wel

eens te laag kunnen zijn. U kunt daarom kiezen voor premie-index waardoor de

kans op een te laag verzekerd bedrag wordt verkleind. Tijdens de premie-

betalingsduur wordt de premie dan elk jaar verhoogd met een percentage dat

overeenkomt met de inflatie. Deze extra premie wordt gebruikt om uw ver-

zekerde bedrag te verhogen. 

Premievrijstelling bij overlijden
Tijdens de looptijd van de premiebetaling kan degene die de premie betaalt,

meestal de verzekeringnemer, komen te overlijden. Hierdoor wordt het soms

moeilijk om alle vaste lasten te blijven betalen. Daarom is het mogelijk om een

aanvullende verzekering te sluiten die ervoor zorgt dat bij overlijden de premie

voor de overige gezinsleden op de polis niet meer betaald hoeft te worden. 

De premie is een percentage van de premie voor de uitvaartverzekering. Het per-

centage hangt af van de leeftijd die degene die de premie betaalt aan het einde

van de overeengekomen premiebetalingsduur heeft.

Indien deze leeftijd aan het einde van de premiebetalingsduur ligt:

- voor de 51e verjaardag: ____________________________________1,5% toeslag;

- voor de 61e verjaardag: ___________________________________3,25% toeslag;

- voor de 66e verjaardag: ___________________________________5,25% toeslag;

- voor de 71e verjaardag: ____________________________________8,5% toeslag;

- voor de 76e verjaardag:_____________________________________15% toeslag;

- op of na de 76e verjaardag: _________________________________25% toeslag.

U kunt de standaarddekking uitbreiden door te kiezen voor:

• premie-index

• premievrijstelling bij overlijden

• premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid



Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
Degene die de premie betaalt, meestal de verzekeringnemer, kan arbeidsonge-

schikt worden. Zijn of haar inkomen kan dan zo laag worden dat de premie-

betaling problemen gaat opleveren. U kunt dat voorkomen door te kiezen voor

premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Klaverblad Verzekeringen betaalt

dan de premie als degene die de premie betaalt voor 65% of meer arbeids-

ongeschikt is.

De premie voor deze aanvullende verzekering is een percentage van de premie

voor de uitvaartverzekering inclusief de eventuele premie voor de premie-

vrijstelling bij overlijden. Het percentage hangt af van de leeftijd die degene die

de premie betaalt aan het einde van de premiebetalingsduur heeft.

Indien deze leeftijd aan het einde van de premiebetalingsduur ligt:

- voor de 46e verjaardag: _____________________________________4% toeslag;

- voor de 56e verjaardag: _____________________________________5% toeslag;

- op of na de 56e verjaardag:__________________________________7% toeslag.
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De uitvaartverzekering en gezinnen met kinderen
De kinderdekking is standaard opgenomen in de uitvaartverzekering. Kinderen

tot en met 17 jaar zijn standaard meeverzekerd op de polis van de ouders tot

maximaal € 7.500,-.

Zelfstandige verzekering voor kinderen
Naast de standaard kinderdekking is het ook mogelijk om voor kinderen, direct

vanaf hun geboorte of daarna, een zelfstandige uitvaartverzekering te sluiten.

Bijschrijven op de polis van de ouders kan ook (gezinspolis). Het sluiten van een

zelfstandige verzekering heeft als voordeel dat het kind een eigen verzekering

heeft tegen een zeer lage premie. Bovendien wordt het kind op latere leeftijd niet

meer geconfronteerd met medische acceptatie. Kinderen die zelfstandig een 

verzekering hebben, komen ook in aanmerking voor de kinderdekking op de

polis van de ouders.

Voorbeeld

Tim (31) en Inge (31) hebben een zoon Bas van 9 jaar. Tim en Inge inventariseren

hun uitvaartwensen met behulp van de uitvaartkostenmeter. Zij komen uit op een

verzekerd bedrag van € 10.000,- per persoon. Ze besluiten alleen voor zichzelf een

uitvaartverzekering te sluiten met een verzekerd bedrag van € 10.000,-. Voor hun

zoon Bas betekent dit dat hij vanaf 1 jaar na de ingangsdatum van de verzekering

standaard meeverzekerd is. Als hij komt te overlijden voor zijn 18e verjaardag wordt

er een bedrag van  € 7.500,- uitgekeerd. 
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Voorbeeld

Tim en Inge besluiten om ook voor Bas een zelfstandige uitvaartverzekering te 

sluiten. Tim, Inge en Bas zijn allemaal zelfstandig verzekerd voor € 10.000,-. 

Als Bas voor zijn 18e verjaardag komt te overlijden wordt er een bedrag van  

€ 17.500,- uitgekeerd (€ 10.000,- van de zelfstandige verzekering en € 7.500,- van

de kinderdekking). Als Bas komt te overlijden na zijn 18e verjaardag wordt er een

bedrag van € 10.000,- uitgekeerd.

Voorbeeld

Inge is in blijde verwachting van hun tweede kindje. Doordat Tim en Inge al een uit-

vaartverzekering hebben, is dit kindje vanaf de geboorte standaard meeverzekerd 

totdat hij/zij 18 jaar wordt. 



Goed om te weten

Belastingen
• De betaalde premies of koopsom zijn niet aftrekbaar voor de inkomsten-

belasting.

• U hoeft geen inkomstenbelasting te betalen over de uitkering die u krijgt.

• De opgebouwde waarde is in het huidige belastingstelsel tot een bepaalde 

grens vrijgesteld van vermogensrendementsheffing. Deze grens geldt per 

persoon en wordt jaarlijks aangepast aan de inflatie.

Gezondheid
Bij het aanvragen van de uitvaartverzekering moet door iedere verzekerde

afzonderlijk een gezondheidsverklaring worden ingevuld. Deze gezondheids-

verklaring bestaat uit slechts drie vragen. Op grond hiervan, eventueel aan-

gevuld met andere medische informatie, wordt bepaald of de aanvraag in

medisch opzicht onder normale voorwaarden geaccepteerd kan worden.

Uitvaartkostenmeter
Door het invullen van de uitvaartkostenmeter krijgt u een indicatie van de

hoogte van de kosten van een uitvaart op basis van uw persoonlijke wensen.

Vraag hiernaar bij uw assurantieadviseur.
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• Belastingen

• Gezondheid

• Uitvaartkostenmeter

• Tevredenheid

• Klachten

Let op: houd er rekening mee dat uw wensen in de loop van de tijd kunnen

veranderen. Laat u daarom tijdig adviseren door uw assurantieadviseur over

bijvoorbeeld de hoogte van het verzekerde bedrag of aanvullende dekkingen.



Tevredenheid
U hoeft pas te betalen wanneer uw aanvraag is geaccepteerd. Na ontvangst van

de polis heeft u nog 30 dagen bedenktijd.

Klachten
Op verzekeringen gesloten bij Klaverblad Verzekeringen is een klachtenregeling

van toepassing. Met klachten kunt u zich wenden tot:

Klachtenbureau van Klaverblad Verzekeringen

Postbus 3012 

2700 KV  Zoetermeer

Als dit niet leidt tot een bevredigende oplossing, kunt u zich richten tot:

Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

Postbus 93257

2509 AG  Den Haag

Telefoon: 0900 - 3 552 248

www.kifid.nl
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Klaverblad Verzekeringen

Klaverblad Verzekeringen is een landelijk opererende verzekeringsmaatschappij,

gevestigd in Zoetermeer. Al sinds 1850 staat de maatschappij voor onafhankelijk-

heid, betrouwbaarheid en kwaliteit. Een verzekeringsmaatschappij met een rijk

verleden, de blik gericht op de toekomst.

Klaverblad Verzekeringen is een volledig zelfstandige verzekeringsmaatschappij

met een kerngezonde financiële positie. De maatschappij heeft een breed 

assortiment aan schadeverzekeringen voor particulieren en biedt daarnaast

enkele interessante levensverzekeringen. Ook voor de zakelijke markt heeft

Klaverblad Verzekeringen een aantal aantrekkelijke producten.

Klaverblad Verzekeringen heeft als doelstelling het bieden van zekerheid tegen

een zo aantrekkelijk mogelijke premie. De belangen van de verzekerden staan

voorop. Klaverblad Verzekeringen streeft ernaar die belangen zo goed mogelijk

te behartigen.

Assurantieadviseur

AFLUK/0907
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