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PRODUCTENWIJZER

Inleiding

Deze productwijzer verwijst naar de belangrijke 
kenmerken van de uitvaartverzekeringen van 
de Onderlinge Uitvaartverzekering De Laatste 
Eer U.A. gevestigd te Steenwijk, Kornputsingel 
40-42A, 8331 JV te Steenwijk. Onderlinge 
Uitvaartverzekering De Laatste Eer U.A. bestaat 
sinds 1935 en heeft als rechtsvorm die van 
een Onderlinge Waarborgmaatschappij. Wij 
werken onder de naam DLE uitvaartverzekering 
en adviseren natuurlijke personen op gebied 
van uitvaartverzekeringen. Wij inventariseren 
uw risico’s en op basis van uw wensen en 
persoonlijke omstandigheden adviseren wij of een 
uitvaartverzekering voor u geschikt is en zo ja, welk 
product. 

Wat is een Uitvaartverzekering?

Met een uitvaartverzekering kunt u de kosten van 
uw begrafenis of crematie geheel of gedeeltelijk 
betalen. Het is een verzekering voor uw hele 
leven dat een vast kapitaalbedrag uitkeert. Het 
kapitaalbedrag staat op de polis vermeld. 

Bij DLE Uitvaartverzekering kennen we 4 
producten die specifi ek toegesneden zijn op 
onze relaties. Hieronder wordt aangegeven wat 
de verschillende producten inhouden en hun 
kenmerken.

1. De Laatste Eer Uitvaartverzekering 
Deze verzekering is bedoeld voor iedereen die 
een goede uitvaartverzekering wil afsluiten. 

• Premie of koopsom
Bij DLE Uitvaartverzekering kunt u deze 
verzekering afsluiten tot 80 jarige leeftijd. Dat 
kan op basis van premiebetaling of tegen een 
eenmalige koopsom. Het te verzekeren bedrag 
is vrij te kiezen, maar kan maximaal € 10.000 
bedragen.

• Looptijd premiebetalingen
Bij premiebetaling kunt u kiezen uit diverse 
looptijden: 10, 20, 30 jaar, tot 65 jaar en 
levenslang. U bepaalt zelf de frequentie van 
betaling: per maand, kwartaal, halfjaar of per 
jaar.

• Gezondheidsverklaring 
Er dient bij het aangaan van de verzekering 
een gezondheidsverklaring te worden ingevuld.

2. De Juniorenpolis 
Deze verzekering is voor iedereen die nog geen 
21 jaar is en nu al een uitvaartverzekering wil 
afsluiten tegen een lage premie.

• Premie  
Bij DLE Uitvaartverzekering kan deze 
verzekering afgesloten worden tot 21 jarige 

leeftijd op basis van premiebetaling. Het 
te verzekeren bedrag is vrij te kiezen, maar 
minimaal € 1.000 en maximaal € 10.000 
bedragen.

• Looptijd premiebetalingen
Premiebetaling kan op basis van 30 jaar of tot 
65 jarige leeftijd. De premiebetaling kan alleen 
voldaan worden door middel van automatische 
incasso. U bepaalt zelf de frequentie van 
betaling: per maand, kwartaal, halfjaar of per 
jaar.  

• Gezondheidsverklaring
Er dient bij het aangaan van de verzekering 
een gezondheidsverklaring te worden ingevuld.

3. De Seniorenpolis 
Deze verzekering is voor iedereen die 55 jaar of 
ouder is en alsnog een uitvaartverzekering wil 
afsluiten.

• Premie of koopsom
Bij DLE Uitvaartverzekering kan deze 
verzekering afgesloten worden vanaf 55 jarige 
leeftijd. Dat kan op basis van premiebetaling of 
tegen een eenmalige koopsom.

• Looptijd premiebetalingen
Premiebetaling kan op basis van 10 jaar of tot 
80 jarige leeftijd. De premiebetaling kan alleen 
voldaan worden door middel van automatische 
incasso. U bepaalt zelf de frequentie van 
betaling: per maand, kwartaal, halfjaar of per 
jaar.  
Vanaf 76 jaar kan alleen nog tegen een 
éénmalige koopsom worden afgesloten. Het 
te verzekeren bedrag bedraagt minimaal 
€ 1.000 en maximaal € 8.000. Het verhogen 
van het te verzekeren bedrag kan altijd zonder 
aanvullende gezondheidswaarborgen mits de 
76 jarige leeftijd nog niet is bereikt.

• Gezondheidsverklaring
U hoeft voor het sluiten van een Seniorenpolis 
geen gezondheidsverklaring in te vullen. 
DLE Uitvaartverzekering loopt hierdoor een 
wat hoger risico; daarom wordt bij overlijden 
binnen twee jaar de uitkering beperkt tot de 
betaalde premies of de koopsom. Bij overlijden 
door een ongeval binnen twee jaar na het 
afsluiten van de verzekering wordt het gehele 
verzekerde bedrag uitgekeerd.

4. De Monumentenpolis
Deze verzekering is bedoeld voor de 
fi nanciering van een graf of grafmonument.

• Graf of Monument
De Monumentenpolis is bedoeld om een graf 
en/of grafmonument te bekostigen. DLE 
Uitvaartverzekering biedt daarmee een op 
maat gemaakte verzekering voor echtparen en 
daarmee wettelijk gelijkgestelden.
De verzekering komt tot uitkering zodra 
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één van de partners komt te overlijden. Bij 
het eerste overlijden wordt 80% van het 
verzekerde kapitaal uitgekeerd, bij het tweede 
overlijden de overige 20%. Vanaf het eerste 
overlijden is geen premie meer verschuldigd.

• Premie of koopsom
Bij DLE Uitvaartverzekering kunt u deze 
verzekering afsluiten vanaf 18 jarige leeftijd. 
Dat kan op basis van premiebetaling of tegen 
een eenmalige koopsom. U bepaalt zelf de 
frequentie van betaling: per maand, kwartaal, 
halfjaar of per jaar.

• Looptijdpremiebetalingen
Premiebetaling kan op basis van 10, 20 of 30 
jaar. Vanaf 66 jaar kan deze verzekering alleen 
tegen een koopsom worden afgesloten.

• Kapitaal
Het verzekerd kapitaal bedraagt minimaal 
€ 3.000 en maximaal € 8.000.

• Optierecht
Indien de polis voor de 55 jarige leeftijd is 
afgesloten, bestaat het recht de verzekering 
om de vijf jaar te verhogen zonder 
gezondheidswaarborgen. De verhoging 
bedraagt € 500, € 750 of € 1000. Het 
optierecht vervalt indien het maximum 
te verzekeren kapitaal is bereikt; de 60 
jarige leeftijd is bereikt; één keer niet van 
het optierecht is gebruik gemaakt; een 
achterstand in de premiebetaling bestaat; de 
verzekering is vrijgesteld van premiebetaling. 
DLE Uitvaartverzekering bericht de 
verzekeringnemer wanneer hij of zij van het 
optierecht gebruik kan maken.

• Gezondheidsverklaring
Er dient bij het aangaan van de verzekering 
een gezondheidsverklaring te worden ingevuld.


