
uitvaartpolis©

       
           

• Niet alleen het financiële aspect is een reden om een uitvaartverzekering   

 af te sluiten. De Polis Direct uitvaartpolis is een natura uitvaartverzekering.   

 Deze verzekering neemt nabestaanden veel zorg uit handen 

 door de uitvaart te regelen. Nabestaanden krijgen dan 

 geen geldbedrag in handen, maar de uitvaart wordt 

 geregeld door een uitvaartonderneming naar keuze. 

• Het bedrag dat u met de uitvaartpolis van Polis Direct 

 verzekerd heeft, wordt jaarlijks geïndexeerd met het 

 Consument Prijs  Indexcijfer (CPI). Het grote voordeel 

 van deze indexering is dat het verzekerde bedrag 

 automatisch wordt aangepast overeenkomstig de 

 stijgende kosten van een uitvaart.

• Een sterfgeval kan 24 uur per dag gemeld worden, waarna direct een 

 uitvaartonderneming naar keuze kan worden ingeschakeld.

• De uitvaartpolis van Polis Direct heeft werelddekking. Mocht u zich gaan   

 vestigen in het buitenland dan blijft de polis van kracht.

Het is goed om er eens bij stil te staan, vroeg of laat krijgt iedereen te 
maken met een uitvaart. Dan is het voor uw nabestaanden prettig dat 
alles goed geregeld is. Met de uitvaartpolis van Polis Direct regelt u uw 
uitvaart zoals u dat graag wilt. 

Waarom een uitvaartpolis?
De gemiddelde kosten van een begrafenis bedragen momenteel 
€ 7500,- en van een crematie € 5500,. Een bedrag dat velen niet 
zomaar beschikbaar hebben, maar toch betaald moet worden. Met een 
uitvaartverzekering heeft u voor een relatief klein bedrag per maand de 
financiële zorgen rondom een uitvaart geregeld. 

AFM-inschrijvingsnummer 12010584



UitvaartverzekeringTwenthe N.V.
Voor deze uitvaartpolis werkt Polis Direct samen met uitvaartverzekering
Twenthe N.V., een zelfstandig, landelijk opererende uitvaartverzekeraar die 
reeds meer dan 60 jaar ervaring heeft in uitvaartverzekeringen in natura.

Keuzemogelijkheden
• Individuele verzekering: iedere persoon binnen een gezin heeft een eigen  
 individuele polis. Geschikt voor personen zonder kinderen of personen  
 met kinderen ouder dan 18 jaar.
• Gezinsverzekering: voor ouder(s) met kinderen jonger dan 18 jaar. 
 Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd voor hetzelfde verzekerde 
 bedrag als de ouder(s).

Premie voorbeeld

Individuele wensen met betrekking tot de uitvaart kunt u vast laten leggen ,maar het 
is niet noodzakelijk dat u reeds bepaalde keuzes maakt. U kunt een verzekerd bedrag 
aangeven maar u kunt ook met 1 van onze medewerkers de uitvaartwaardemeter 
doorlopen.

De premie voor een gezinsuitvaartverzekering, met een verzekerd bedrag van 
€ 7.000,- per persoon, voor de familie Smit,

    Geboortedatum:
De heer J.Smit    23-01-1970 
Mevrouw L. Smit-de Vries  08-03-1972 
De heer S. Smit    12-07-1999
Mevrouw A. Smit    19-01-2002   

bedraagt € 27,97 per maand.

Polis aanvragen?
Alle informatie over onze uitvaartpolis en de polisvoorwaarden vindt u ook op 
www.polisdirect.nl. Voor meer informatie, het aanvragen van een offerte of 
een polis kunt u gratis bellen met Polis Direct 0800-0707.


