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Wenst u 
bijkomende 
inlichtingen? 

Voor meer 
inlichtingen of om 
de Informatiefiche 
‘Uitvaartplan’ en de 
algemene voorwaarden 
gratis te bekomen, 
neem contact op  
met uw Beobank 
agentschap.

U kunt de 
Informatiefiche 
‘Uitvaartplan’ en de 
algemene voorwaarden 
ook raadplegen op  
de website 
www.beobank.be.
Gelieve kennis te  
nemen van deze 
documenten alvorens  
in te tekenen  
op dit product.
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Kenmerken
 
Dekking

Dankzij het Uitvaartplan bent u levenslang verzekerd 
voor het door u gekozen bedrag om de kosten van  
uw uitvaart te dekken. De verzekeraar komt echter  
niet tussen bij een overlijden tijdens de eerste  
90 dagen vanaf inwerkingtreding van het contract.  
Deze wachttijd is niet van toepassing bij overlijden 
door ongeval.

Flexibiliteit op maat van uw behoeften

Verzekerd bedrag
U kunt het verzekerde kapitaal van uw Uitvaartplan zelf 
bepalen, tussen 2.500 en 12.000 euro.

Premiebetaling
U bepaalt volledig vrij de betalingsfrequentie van de 
premies. Zo kunt u kiezen voor een eenmalige premie 
of de premiebetaling spreiden over meerdere jaren 
(maandelijkse, trimestriële, semestriële of jaarlijkse 
premie) voor zover het transactiebedrag minstens  
20 euro bedraagt.  
Wie ouder is dan 65 jaar op het ogenblik van afsluiten 
van de verzekering betaalt een eenmalige premie. 

Ook de betaalwijze van de premie bepaalt u vrij (per 
SEPA-domiciliëring indien u opteert voor maandelijkse 
of trimestriële betalingen). 

Toegankelijkheid 
Onderschrijving is mogelijk tot de 80e verjaardag van 
de verzekerde.

Begunstigde
U kiest volledig vrij wie de begunstigde voor deze  
polis zal zijn. Bij uw overlijden zal North Europe Life 
Belgium het door u gekozen verzekerde bedrag aan 
deze begunstigde uitkeren, zodat deze de kosten van 
uw uitvaart kan betalen. U kunt er ook voor kiezen  
om een begrafenisonderneming als begunstigde aan 
te duiden. Zo wordt bij uw overlijden het verzekerd 
kapitaal rechtstreeks overgemaakt aan de begrafenis-
onderneming.

Een uitvaart op maat volgens 
uw persoonlijke wensen
 
De kostprijs van een uitvaart wordt door heel wat 
mensen onderschat. De gemiddelde kostprijs ligt 
vandaag rond de 5.000 euro afhankelijk van ieders 
specifieke wensen. 

Om u een idee te geven wat de uitvaart die u voor 
ogen hebt zou kunnen kosten en wat de verschillende 
mogelijkheden zijn, heeft North Europe Life Belgium 
een handige uitvaart-calculator ontwikkeld. 
Uw Beobank adviseur kan samen met u deze calculator 
doorlopen zodat u een beter idee krijgt van welk bedrag 
u best voorziet voor een uitvaart naar uw wensen en 
verwachtingen.

Zorg voor uw eigen 
gemoedsrust ...
Bij een overlijden worden nabestaanden  
geconfronteerd met het verlies van hun dierbare.  
Maar daar blijft het helaas niet bij. Vaak rijzen er  
immers ook al gauw onvoorziene financiële zorgen.  
Een begrafenis of crematie kost immers heel wat geld. 

Met het Uitvaartplan, een levenslange 
overlijdensverzekering met vast kapitaal van North 
Europe Life Belgium, verzekeringsmaatschappij naar 
Belgisch recht, kunt u uw dierbaren deze financiële 
zorgen besparen door de kosten van uw uitvaart op 
voorhand te dekken. Deze verzekering zorgt ervoor  
dat uw begunstigde bij overlijden een bedrag  
uitgekeerd krijgt dat dient om de kosten van uw 
begrafenis of crematie te dekken. 

Op die manier kunnen uw dierbaren in alle sereniteit 
afscheid nemen ...



Wilsbeschikking
Hebt u specifieke wensen voor uw uitvaart wat betreft 
bloemen, muziek of andere zaken? Zijn er dingen die  
u juist wel, of juist niet wenst?
Om er zeker van te zijn dat uw nabestaanden weten 
hoe uw uitvaart er volgens u moet uitzien, kunt u uw 
wensen vastleggen via het document ‘Wilsbeschikking’. 
U kunt dit document bezorgen aan de begunstigde 
van uw polis, zodat die persoon er kan over waken dat 
uw uitvaart zo goed als mogelijk bij uw wilsbeschikking 
aansluit.

Kapitaalindexering
Het leven wordt alsmaar duurder, en zo ook de kosten 
voor een uitvaart. Het bedrag dat u vandaag zou kiezen 
zal dus in de toekomst mogelijk niet meer volstaan om 
uw uitvaart te bekostigen zoals u ze voor ogen had. 
Om het verzekerde bedrag van uw Uitvaartplan mee  
te laten evolueren met deze eventuele prijsstijgingen,  
kunt u opteren voor een kapitaalindexering. 
Op die manier zullen de premies én het verzekerd  
kapitaal tijdens de periode van premiebetaling jaarlijks 
met 2, 3 of 4% worden verhoogd (met een absoluut 
maximum van 12.000 euro), al naargelang uw keuze.  
Voor een eenmalige premie is deze optie logischerwijs 
niet beschikbaar.

Fiscaliteit

Elke gestorte premie is onderworpen aan een 
premietaks van 2%. U kunt de premies van uw 
Uitvaartplan fiscaal in mindering brengen onder de 
rubriek lange-termijnsparen onder voorbehoud van 
bepaalde voorwaarden (zoals een wettelijk plafond 
en een begunstigde bij overlijden tot maximum in 
de tweede graad van verwantschap) en afhankelijk 
van uw persoonlijke situatie. Bovendien dient de 
verzekeringsnemer ook een niet-professionele klant, 
fysieke persoon en Belgisch Rijksinwoner te zijn.
Verder kunnen er in geval van uitbetaling van het 
kapitaal in bepaalde gevallen successierechten 
verschuldigd zijn. Dit fiscale luik is gebaseerd op de 
van kracht zijnde wettelijke bepalingen en de officieel 
beschikbare informatie op 01/01/2016. De fiscale 
behandeling kan echter wijzigen in de toekomst.

Premie
 
De premie is vast (behalve wanneer u voor indexering kiest, 
zie ‘Kapitaalindexering’) en afhankelijk van de leeftijd van  
de verzekerde, van de gekozen duur van premiebetaling  
en van het gekozen verzekerd kapitaal.

Voorbeelden:

Leeftijd
Levenslang  

verzekerd bedrag
Maandpremie 

gedurende 15 jaar 

40 5.000 € 21,99 €

45 5.000 € 23,89 €

50 5.000 € 26,13 €

55 5.000 € 28,91 €

60 5.000 € 32,56 €

Voor een persoonlijke simulatie op maat of voor een 
verzekeringsvoorstel kunt u steeds terecht bij uw  
Beobank agentschap.

Zijn er in deze verzekering 
bepaalde risico’s uitgesloten?
 
Bepaalde risico’s zijn formeel uitgesloten. Meer details 
hierover vindt u in de algemene voorwaarden van de polis. 
Een van de belangrijkste uitsluitingen is het overlijden 
als gevolg van zelfmoord in het eerste jaar na intekening 
op deze verzekering. Bijkomend kan de verzekeraar 
tussenkomst weigeren indien zou blijken dat uw medische 
verklaringen bij aanvang van de polis niet stroken met uw 
werkelijke gezondheidstoestand op dat ogenblik.

Hoe sluit u het Uitvaartplan af?
•  U vervolledigt en ondertekent, indien van toepassing, 

een verzekeringsvoorstel, evenals de verklaring 
van  goede gezondheid of de eventuele medische 
vragenlijst(en).

•  U ondertekent de verzekeringspolis.
•  U betaalt de periodieke of eenmalige premie op de 

vervaldatum vastgelegd in de bijzondere voorwaarden, 
gedurende de periode die in de polis is bepaald.  
Bij een maandelijkse of trimestriële premie zal  
North Europe Life Belgium de betaling vragen  
via SEPA-domiciliëringsmandaat.



Beëindigen van de polis 

U beschikt over een bedenktijd van 30 dagen vanaf de 
aanvang van uw verzekeringspolis. Tijdens deze periode 
hebt u het recht om het contract zonder kosten op 
te zeggen, met onmiddellijke ingang na schriftelijke 
kennisgeving aan de verzekeraar. Alle eventueel reeds 
betaalde premies worden volledig terugbetaald. 

Na de bedenktijd kunt u uw polis annuleren via een 
aanvraag tot afkoop of de premiebetaling schorsen 
onder de kosten en voorwaarden vermeld in de 
algemene voorwaarden.

De aanvraag tot opzegging van uw polis dient 
schriftelijk, ondertekend en gedateerd gericht te  
worden aan North Europe Life Belgium, Pleinlaan 11  
te 1050 Brussel. De opzegging gaat in op het ogenblik 
van ontvangst van de schriftelijke kennisgeving aan 
North Europe Life Belgium.
 

Wat indien ik kom te 
overlijden? 

Bij overlijden van de verzekerde wordt het in de polis 
vermelde bedrag uitgekeerd aan de begunstigde(n). 
Opdat North Europe Life Belgium dit verzekerd bedrag 
zou kunnen uitbetalen aan uw nabestaande(n), moeten 
de volgende documenten worden opgestuurd:

•  een uittreksel van de overlijdensakte van de 
verzekerde;

•  een attest van overlijden, in te vullen door de arts  
die de verzekerde heeft verzorgd;

•  een kopie (recto-verso) van de identiteitskaart van 
de begunstigde(n);

•  desgevallend, een akte van bekendheid of enig 
ander document waarin de rechten van de 
begunstigde(n) zijn vastgelegd;

•  het exemplaar van de polis in het bezit van de 
verzekeringsnemer of een verklaring van verlies 
van de polis, ondertekend door de begunstigde(n).

Door welke verzekerings-
maatschappij wordt het 
Uitvaartplan onderschreven? 
Deze verzekering wordt onderschreven bij North 
Europe Life Belgium, verzekeringsonderneming naar 
Belgisch recht toegelaten onder NBB nummer 0956 
(K.B. 04/07/1979, B.S. 14/07/1979). 
Maatschappelijke zetel: Pleinlaan 11 – 1050 Brussel  
(tel. 02 789 42 00 – fax 02 789 42 01) 
BTW BE 0403 217 320 RPR Brussel 
IBAN: BE 31 9540 1981 8155, BIC: CTBKBEBX.

Verzekeringstussenpersonen van North Europe Life 
Belgium:
•  Beobank NV/SA, verzekeringsagent, FSMA 19688 A, 

Generaal Jacqueslaan 263g, 1050 Brussel,  
BTW BE 0401.517.147, RPR Brussel,

•  Agenten of makelaars toegelaten door de FSMA 
als verzekeringstussenpersoon.

Welk recht is van toepassing 
op uw polis?
Uw verzekeringspolis is onderworpen aan de Belgische 
wetgeving.

Wenst u een klacht in te 
dienen?
Elke klacht met betrekking tot deze verzekering en/of  
de eraan verbonden diensten kan gericht worden aan:
•  uw Beobank agentschap 

•  de Beobank klantendienst op het nummer 
02/626.64.63 of via e-mail naar:  
contactinfo@beobank.be

•  de klantendienst van North Europe Life Belgium, 
Pleinlaan 11, 1050 Brussel of via e-mail naar:  
nelb-info@nelb.be

•  de Ombudsman van de Verzekeringen,  
de Meeûssquare 35, 1000 Brussel op het  
faxnummer 02/547.59.75 of via  e-mail naar:  
info@ombudsman.as


