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EINDHOVEN

OPGAVE VAN VERZEKERDE PERSONEN
verzekeringsnemer:
de heer/mevrouw

Eindhoven,

C. Pronk Verhey
Stokmansplnts 12
1971 EG YMUIDEN

polisnunun"r

19-02-2000
premie
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1455601
per

211,44*

halfjaar

ver-Lekerde personen
naam (bij gelwwde vrouw meisjesnaam)

le voornaam

geboortedatum

maandpremie

Verhey

Clasina

10-03-29

35,24

totaal premie per maand
totaal premie per haltjaar

35,24
211,44

*95,95 euro per halfjaar

Geachte verzekerde,
Hierboven ziet u een opgave van de verzekerde personen met de premie vanaf 1 januari 2000. Deze opgave vervangt de
voorafgaande. U kunt hem bij uw polis bewaren. Door gestegen uitvaartkosten is de waarde van het verzekerde
voorzieningenpakket met ingang van I januari 2000 gestegen met 4,9%. Teneinde de waardevastheid te kunnen garanderen is
ook de premie met genoemd percentage aangepast. Overigens is deze premie onder bepaalde voorwaarden opvoerbaar als
buitengewone last bij uw aangifte inkomstenbelasting. Aan de achterzijde van dit formulier is ons voorzieningenpakket vermeld.
Wilt u de gegevens op dit formulier nauwkeurig controleren? Eventuele wijzigingen kunt u op de bijgesloten opgave van
wijzigingen vermelden en aan ons opsturen. U kunt ons natuurlijk ook altijd bellen. Het telefoonnummer van de afdeling
Klantenservice is (040) 260 16 36.

Betalingsinformatie
Dit is geen rekening, u betaalt automatisch via (bank)gironummer 1661968 .
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Om tijdverlies en onnodige kosten Ie voorkomen (zie ook achterzijde punt 2e), verzoeken wij u voor de melding van een
sterfgeval uitsluitend het volgende nummer te gebruiken (040) 244 22 88 of bij geen gehoor (015) 213 08 20. Deze
telefoonnummers zijn dag en nacht bereikbaar.

Wanneèr een verzekerde komt te overlijden regelt, verzorgt
en betaalt DELA:
• Vervoer binnen Nederland naar de woonplaats van de
overledene wanneer het overlijden daarbuiten plaats
vond.
• Overbrengen van de overledene naar een uitvaartcentrum.
• Verzorging van de overledene.
• Opbaren met een eenvoudige bloemversiering in de kist.
Thuis, in een rouwkamer of uitvaartcentrum. Waar
mogelijk een uitvaartcentrum van DELA.
• Graf- of crematiekist volgens bij DELA gebruikelijk
model.
• Vervullen van de nodige formaliteiten.
• Drukwerk, waaronder 75 rouwbrieven met porto, 75
dankbetuigingen met porto of - in plaats daarvan - 200
gedachtenisprentjes (normaal type).
• Overlijdensbewijs.
• Rouwauto.
• Twee volgauto's (indien ter plaatse gebruikelijk).
• Benodigd personeel.
• Vrij besteedbaar bedrag van! 783,- (2000).
Verder afhankelijk van de keuze voor begraven of cremeren:
Bij begraven
Grafdelven, alsmede grafrechten en algemeen onderhoud·· van de begraafplaats gedurènde IO jarën. Indien
op de begraafplaats een langere termijn geldt voor grafrechten en algemeen onderhoud van de begraafplaats,
worden de kosten vergoed van de minimumtermijn die
daarop volgt. Als op de begraafplaats geen enkele graven
worden uitgegeven, neemt DELA de kosten van een op
deze begraafplaats gebruikelijk dubbel graf voor haar
rekening.

Bij cremeren
Overbrengen van de overledene naar het dichtstbijzijnde
crematorium. Waar mogelijk een crematorium waarvan
DELA (mede- )eigenaar is.
Gebruik van de aula met muziek bij de plechtigheid.
Crematie.
Asverstrooiing op het verstrooiingsveld bij het crematonum.

a. Indien één of meerdere voorzieningen die onder 1 zijn
omschreven vervallen, hebben de nabestaanden - naar
keuze - recht op andere voorzieningen met betrekking
tot de begrafenis of crematie, tot maximaal het bedrag
dat de voorzieningen die zijn vervallen, DELA zouden
hebben gekost.
b. Als de uitvaart van een verzekerde buiten de woonplaats
plaatsvindt, komen de kosten daarvan voor rekening van
DELA tot maximaal het bedrag dat de uitvaartverzorging zou hebben gekost in de woonplaats.
c. Indien de uitvaart van een verzekerde plaatsvindt in het
buitenland, wordt als woonplaats het laatste adres in
Nederland aangehouden.
d. Als woonplaats wordt aangemerkt het adres in Nederland
waarop de overledene in de gemeentelijke basisadministratie van persoonsgegevens staat ingeschreven. Indien
dit adres een verpleeginrichting of verzorgingshuis
betreft, kan het voorlaatste adres in Nederland worden
aangehouden.
e. Indien de uitvaartverzorging niet door DELA zelf wordt
uitgevoerd, zal DELA hiertoe een ondernemer inschakelen. De verzekerden of hun nabestaanden kunnen in een
dergelijiêe siiuatie - lîun voorkeur voor een 5epaaläe
ondernemer aan DELA kenbaar maken, mits deze
ondernemer bereid is de uitvaart te verzorgen op de
voorwaarden, welke gelden tussen DELA en de ondernemers met wie DELA een overeenkomst hiertoe heeft
afgesloten en mits DELA geen bezwaar heeft tegen de
betrokken ondernemer.
Indien verzekerden of nabestaanden van het hier gestelde
afwijken, komen eventueel daaruit voortvloeiende extra
kosten voor hun rekening.
f. Standaardbegunstiging van Pluskapitaal.
Tenzij schriftelijk door de verzekeringsnemer anders is
aangegeven, is de begunstiging inzake de uitkering van
het Pluskapitaal als volgt:
1. De verzekeringsnemer,
2. De echtgeno(o)t(e)/partner van de verzekeringsnemer,
3. De wettige erfgenamen.

Voor kinderen tot 12 jaar geldt een aangepast voorzieningenpakket.
Ook levenloos geboren kinderen en kinderen van verzekerden, die binnen twee maanden na de geboorte komen te
overlijden, zijn verzekerd. De aanvullende bepaling 2a is
voor levenloos geboren kinderen niet van toepassing.
Een en ander uitgevoerd volgens het gebruik en tegen de
kosten - met inachtneming van het hierboven bepaalde - in
de woonplaats van de overledene.
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