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Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. 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 verkrijgen.

Klaverblad Verzekeringen
De assurantieadviseur
Een assurantieadviseur is op de hoogte van de verschillende 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 belangrijke 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.

Afrikaweg 2,
2713 AW Zoetermeer
Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer
Telefoon
Fax

079 - 3 204 204
079 - 3 204 291

Internet

www.klaverblad.nl
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Uitvaartkostenverzekering
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 uitvaartkostenverzekering 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. Verder kan
het ook gebruikt worden voor andere extra uitgaven zoals reiskosten voor
verwanten die in het buitenland wonen, successierechten en andere belastingen.
Combinatiepolis, verzekerde bedragen
Op één polis kunnen verzekeringen gesloten worden voor twee of meer
personen (verzekerden), bijvoorbeeld voor alle leden van een gezin. Later
(bijvoorbeeld als een kind zelfstandig gaat wonen) kan de polis gesplitst
worden, zodat een verzekerde zijn eigen verzekering kan voortzetten. Bij het
sluiten van de verzekering kan per verzekerde een verzekerd bedrag gekozen
worden (minimaal € 1.500,- en maximaal € 15.000,-).
Verzekering ongeboren kind
Als in een gezin een kind op komst is, wordt er meestal niet direct aan gedacht
voor dit kind alvast een eigen uitvaartkostenverzekering te sluiten. Daarom
keert de uitvaartkostenverzekering 30% van het verzekerde bedrag van een
vrouwelijke verzekerde uit als haar kind na 24 weken zwangerschap levenloos
ter wereld komt of binnen 30 dagen na de geboorte overlijdt.
Premiebetaling
Tussen het sluiten van de verzekering en het overlijden ligt in de meeste
gevallen gelukkig een zeer lange periode. Bij Klaverblad Verzekeringen hoeft
niet al die tijd premie betaald te worden. Er kan bijvoorbeeld gekozen worden
voor een premiebetalingsduur van 10, 20 of 30 jaar. Tevens is het mogelijk om
de verzekering tegen koopsom te sluiten. De premiebetalingsduur is maximaal
30 jaar en mag niet eindigen nadat de verzekerde 80 jaar is geworden.
De premie wordt voor elke verzekerde afzonderlijk berekend en is afhankelijk
van de leeftijd en het geslacht van de verzekerde, van de gekozen premiebetalingsduur en van de hoogte van het gekozen verzekerde bedrag.
De premies kunnen betaald worden per jaar, per halfjaar, per kwartaal of per
maand. Voor een betalingstermijn korter dan een jaar geldt een toeslag van
respectievelijk 2%, 4% of 6%. Premiebetaling per maand is alleen mogelijk als
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de maatschappij of de assurantieadviseur gemachtigd wordt om de premie
automatisch te incasseren. Per betalingstermijn bedraagt de minimumpremie
€ 11,25 en bij automatische incasso is dit € 4,50.
Op peil houden verzekerd bedrag
De uitkering vindt meestal pas vele jaren na het afsluiten van de verzekering
plaats. Tegen die tijd zijn waarschijnlijk alle prijzen, dus ook die van een
begrafenis of crematie, (veel) hoger geworden. Het verzekerde bedrag zou dan
wel eens te laag kunnen zijn. Daarom zorgt Klaverblad Verzekeringen ervoor dat
het verzekerde bedrag op twee manieren aangroeit.
Premie-indexering
Bij een verzekering met premie-indexering wordt tijdens de premiebetalingsduur de premie jaarlijks verhoogd met een percentage dat overeenkomt met de
inflatie. De extra premie wordt gebruikt om het verzekerde bedrag te verhogen.
U kunt zelf kiezen of u wel of geen premie-indexering wilt.
Winstdeling
Een groot deel van de betaalde premies wordt door Klaverblad Verzekeringen
voor lange tijd belegd. Het rendement op deze beleggingen zorgt ervoor dat de
totale premie die gedurende de premiebetalingsduur betaald moet worden laag
is vergeleken met het bedrag dat uiteindelijk wordt uitgekeerd. Bij het berekenen
van de te betalen premie is echter veiligheidshalve uitgegaan van een laag
rendement (de zogenaamde rekenrente). In werkelijkheid is te verwachten dat
Klaverblad Verzekeringen een hoger rendement zal halen*. Een belangrijk deel
van het extra rendement wordt gebruikt om het verzekerde bedrag te verhogen.
Deze verhogingen gaan ook door als de premiebetalingsduur geëindigd is.
De winstdeling bij de uitvaartkostenverzekering van Klaverblad Verzekeringen is
gebaseerd op het gemiddelde rendement dat op bepaalde hypotheekvormen
gerealiseerd wordt. De verhoging van het verzekerde bedrag door winstdeling
vindt plaats bij elke uitvaartkostenverzekering van Klaverblad Verzekeringen,
onafhankelijk van de keuze voor premie-indexering.
*Let op: winstdelingspercentages uit het verleden bieden geen garantie voor
de toekomst.
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Voorbeelden van indexering en winstdeling
Met de volgende vereenvoudigde voorbeelden wordt de werking van de premieindexering en winstdeling toegelicht. Verzekerde A is op het moment dat de
verzekering gesloten wordt een meisje van 10 jaar, verzekerde B een man van
30. Voor beiden wordt een bedrag van € 5.000,- verzekerd en wordt
gedurende 30 jaar premie betaald. Wij gaan uit van een hypotheekrendement
van 6% en van een premie-index van 2%*.

Verzekerd bedrag in euro’s na
0 jaar
Verzekerde

30 jaar

50 jaar

met index

zonder index

met index

zonder index

A

€ 5.000

€ 7.266

€ 5.499

€ 11.676

€ 8.836

B

€ 5.000

€ 8.103

€ 6.432

€ 13.021

€ 11.676

*Let op: winstdelingspercentages uit het verleden bieden geen garantie voor
de toekomst.
Afkoop en premievrijmaking
Het kan zijn dat u op zeker moment geen behoefte meer hebt aan de uitvaartkostenverzekering, bijvoorbeeld omdat u besluit definitief naar het buitenland
te vertrekken. U kunt dan aanspraak maken op de waarde die is opgebouwd
(door de betaalde premies en de winstdeling) en de verzekering afkopen. Een
andere manier om te profiteren van de opgebouwde waarde is het beëindigen
van de premiebetaling (premievrij maken). Het gevolg is wel dat het verzekerde
bedrag aanzienlijk daalt en dat de winstdeling stopt.
Persoonlijke offerte
Vraag bij uw assurantieadviseur een offerte voor een uitvaartkostenverzekering.
U ontvangt daarbij dan een op uw situatie afgestemd voorbeeld van de manier
waarop het verzekerde bedrag door premie-indexering en winstdeling kan aangroeien en van de ontwikkeling van de afkoopwaarde.
Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
De verzekerde kan arbeidsongeschikt worden. Zijn of haar inkomen kan dan zo
laag worden dat de premiebetaling problemen gaat opleveren. Daarom bestaat
de mogelijkheid een aanvullende verzekering te sluiten die inhoudt dat bij een
arbeidsongeschiktheid van meer dan 65% de premie voor rekening van de
maatschappij komt. De premie voor deze aanvullende verzekering is een percentage
van de premie voor de uitvaartkostenverzekering.
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Dit percentage hangt af van de leeftijd die aan het einde van de overeengekomen premiebetalingsduur bereikt wordt door de verzekerde.
Het percentage bedraagt:
• 4% als de premiebetaling eindigt voor de 46e verjaardag;
• 5% als de premiebetaling eindigt op of na de 46e maar voor de 56e verjaardag;
• 7% als de premiebetaling eindigt op of na de 56e verjaardag.
Uitvaartkostenverzekeringen en belastingen
• De betaalde premies voor uitvaartkostenverzekeringen zijn niet aftrekbaar
voor de inkomstenbelasting.
• Over de uitkering van een uitvaartkostenverzekering wordt geen inkomstenbelasting geheven.
• De opgebouwde waarde van een uitvaartkostenverzekering is in het huidige
belastingstelsel tot een bepaalde grens vrijgesteld van vermogensrendementsheffing. Deze grens geldt per persoon en wordt jaarlijks aangepast aan
de inflatie.
Gezondheidsverklaring en medische machtiging
Op het aanvraagformulier van deze verzekering is een blanco gezondheidsverklaring afgedrukt. Deze moet worden ingevuld voor elke verzekerde.
Er is ruimte voor vier verzekerden. Als meer dan vier personen op een polis
moeten worden verzekerd, kunt u een kopie maken of aan uw assurantieadviseur een tweede formulier vragen. De invulling en ondertekening voor minderjarige verzekerden kan gebeuren door hun ouders of voogden; meerderjarige
verzekerden moeten zelf tekenen.
Klaverblad Verzekeringen staat garant voor een vertrouwelijke behandeling van
medische gegevens. Als u wilt, kunt u uw assurantieadviseur een afzonderlijk
formulier voor de gezondheidsverklaring vragen en dit rechtstreeks aan de
geneeskundig adviseur van Klaverblad Verzekeringen sturen.
Als de gezondheidsverklaring daar aanleiding toe geeft, kan de geneeskundig
adviseur om nadere informatie vragen. Het is mogelijk dat gevraagd wordt om
een machtiging om gegevens op te vragen bij de huisarts of behandelende
specialist(en).
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Klaverblad Verzekeringen
Klaverblad Verzekeringen is een landelijk opererende verzekeringsmaatschappij,
gevestigd in Zoetermeer. Al sinds 1850 staat de maatschappij voor onafhankelijkheid, 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 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
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