
Uitvaartverzekering



U staat er liever niet bij stil, maar naast 
veel verdriet kan een overlijden ook 

financiële problemen met zich mee brengen. 
De kosten van een uitvaart bedragen 

namelijk gemiddeld € 7.000,-. 
Het is daarom verstandig, goed 

verzekerd te zijn. En dat kan met de 
voordelige Proteq Uitvaartverzekering.

Proteq Uitvaartverzekering

Directe uitkering in één keer 
bij overlijden.



1.  Wat houdt de Proteq Uitvaartverzekering in?

2. Hoe berekent Proteq de premie?

3. Is er verschil tussen de premie voor man of vrouw?

4.  Voor welk verzekerd bedrag moet ik kiezen?

5.  Wat is de premie per maand?

6. Kan ik mijn hele gezin verzekeren?

7. Hoeveel keert de Proteq Uitvaartverzekering uit 

 wanneer een kind overlijdt?

8. Moet ik mijn hele leven premie betalen?

9. Kan ik het verzekerd bedrag nog verhogen?

10. Moet ik een gezondheidsverklaring invullen?

11. Hoe sluit ik de verzekering af?

12.  Wat zijn de voordelen van de Proteq Uitvaartverzekering?

13. Ik heb nog vragen. Hoe kan ik jullie bereiken?

14. Wie is Proteq?

Proteq bespaart het u
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De Proteq Uitvaartverzekering is een levensverzekering die direct en in één keer 

een bedrag uitkeert bij overlijden. Met dit bedrag kunt u de kosten van de uitvaart betalen.

De premie is afhankelijk van uw leeftijd, de hoogte van het uit te keren bedrag bij 

overlijden en het aantal jaren dat u premie betaalt. U kunt ook kiezen om in één keer een 

bedrag (koopsom) te betalen. Kijk naar het overzicht van de premies bij vraag 5 voor uw 

premie. Voordeel is dat u kunt profiteren van de winstdelingsregeling. De omvang van de 

winstdeling wordt door Proteq vastgesteld op basis van de beleggingsresultaten van de 

verzekeringsportefeuille waartoe uw verzekering behoort. De eventuele opgebouwde winst 

wordt samen met het verzekerde bedrag direct na overlijden uitgekeerd.

Bij de Proteq Uitvaartverzekering maakt het niet uit of u man of vrouw bent. Bij 

veel andere uitvaartverzekeringen is de premie voor de man vaak hoger. 

  2. Hoe berekent Proteq de premie?

  1.  Wat houdt de Proteq Uitvaartverzekering in?

  3. Is er verschil tussen de premie voor man of vrouw?

Uw voordelen

Lage 
premiedekking.

Hulp bij 
schadevergoeding. 

En nogmaals: een 
zeer lage premie.

Geen verschil

Proteq maakt 
geen onderscheid 
in premie voor man 
of vrouw.

Het verzekerd bedrag bij overlijden moet natuurlijk hoog genoeg zijn om de kosten 

van de uitvaart te kunnen betalen. De hoogte van de kosten is afhankelijk van uw wensen 

voor de uitvaart. Het overzicht op de volgende pagina geeft u een indicatie van de kosten 

van een uitvaart. Het uit te keren bedrag kan ook hoger uitvallen dankzij de Proteq winst-

delingsregeling.

  4.  Voor welk verzekerd bedrag moet ik kiezen?



Uw voordelen

Lage 
premiedekking.

Hulp bij 
schadevergoeding. 

En nogmaals: een 
zeer lage premie.

Uw uitvaart

U bepaalt zelf de 
hoogte van het 
verzekerd bedrag 
aan de hand van uw 
eigen wensen.

De weergegeven bedragen zijn een indicatie. 

	 														Voorbeeld	kostenbegroting		 Begrafenis	 Crematie

 Basistarief uitvaartverzorger  e 1.045,- e  1.045,-

  Verzorging en opbaren  e   400,-  e  400,-

 Kist (gemiddeld) e   700,-  e  700,-

 Vervoer overledene e  150,-  e  150,-

 Volgwagen e  150,- e  150,-

 Dragers kist  e  190,- e  190,-

 Rouwkamer in uitvaartcentrum e  325,- e  325,- 

 Bloemstuk e  125,- e  125,-

 Rouwkaarten (100 stuks) e  224,- e  224,-

 Bedankkaarten (100 stuks) e  190,- e  190,-

 Advertentie in regionaal blad e  250,- e  250,-

 Begraaf- /crematoriumkosten (ma t/m vr) e  750,-  e  1.000,-

 Algemeen graf  e  700,- 

 Grafsteen   e 2.100,-

 

 Totaal	 	e 7.299,-	 e 4.749-

	 	

 



Koopsom

Betaalt u éénmalig
een koopsom, dan 
bent u voordeliger 
uit.

  5. Wat is de premie per maand?
	 														Premie	per	maand	of	per	koopsom,	per	e	1.000,-	verzekerd	bedrag.

 

 

 Leeftijd	 Koopsom	 10	jr	 20	jr	 30	jr	 40	jr 

 0 e 220,67 e 2,20 e 1,26 e 0,96 e 0,82

 5 e 237,77 e 2,37 e 1,36 e 1,04 e 0,88

 10 e 257,61 e 2,57 e 1,48 e 1,12 e 0,96

 15 e 280,52 e 2,80 e 1,61 e 1,23 e 1,05

 20 e 305,95 e 3,06 e 1,76 e 1,34 e 1,15

 25 e 334,79 e 3,35 e 1,93 e 1,47 e 1,27

 30 e 368,01 e 3,68 e 2,13 e 1,63 e 1,42

 35 e 406,04 e 4,07 e 2,36 e 1,83 e 1,60 

 40 e 449,07 e 4,51 e 2,63 e 2,06 - 

 45 e 497,22 e 5,02 e 2,97 e 2,37 -

 50 e 550,30 e 5,62 e 3,38 - - 

 55 e 607,61 e 6,31 e 3,92 - -

 60 e 667,81 e 7,14 - - -

 65 e 728,71 e 8,19 - - -

 70 e 787,16 - - - -

 75 e 839,64 - - - - 

 

 Als u de premie per jaar betaalt, krijgt u 5% korting.



 

Uw voordelenLage premie

Hoe jonger u bent,
hoe lager uw premie.

De tabel is een voorbeeld. Om een exacte berekening voor uw leeftijd en gewenste 

looptijd te berekenen, kunt u naar www.proteq.nl gaan. 

Of bel 0900 - 0776 ( e 0,10 per minuut) voor een vrijblijvende offerte. 

In de tabel zijn 10, 20, 30 en 40 jaar als voorbeeld genomen voor de looptijd, maar u kiest 

uiteraard zelf voor de lengte van deze periode (minimaal 5 jaar). Hoe korter uw premiebe-

taling, hoe voordeliger voor u.

Onder de kop Koopsom staat het bedrag dat u in één keer betaalt (per e 1.000,- 

verzekerd bedrag), als u daarvoor kiest. 

Bob is 35 jaar en weet dat een gemiddelde uitvaart 
€ 7.000,- kost. Hij besluit daarom de Proteq Uitvaart-
verzekering af te sluiten voor € 7.000,-. Na zijn 65e 
wil hij geen premie meer betalen, dus hij kiest voor een 
looptijd van 30 jaar. Volgens de tabel is de premie 
€ 1,83 per maand per € 1.000,- uit te keren bedrag 
bij overlijden. Het door Bob gekozen uit te keren bedrag 
is 7 maal € 1.000,-, dus betaalt hij 7 maal € 1,83 = 
€ 12,81 per maand. Over 30 jaar betaalt Bob in totaal 
€ 4.611,60. Zou hij hebben gekozen voor een koopsom, 
dan zou hij slechts éénmalig € 2.842,28 betalen 
(7 X € 406,04). 



Uw voordelen

Lage 
premiedekking.

Hulp bij 
schadevergoeding. 

En nogmaals: een 
zeer lage premie.

Gratis verzekerd

Kinderen tot 
18 jaar zijn 
gratis mee 
verzekerd.

Bij het overlijden van een kind tot 18 jaar wordt een percentage van het verzekerd 

bedrag uitgekeerd tot maximaal € 3.500,-. Voorwaarde is dat het kind gratis meeverzekerd 

en dus vermeld is op de polis van de ouders.                                                              

• Bij het overlijden vanaf 24 weken zwangerschap tot de leeftijd van 1 jaar wordt 30% van  

 het eindbedrag uitgekeerd.                                                                                               

• Bij het overlijden vanaf de leeftijd van 1 jaar tot 18 jaar wordt 60% van het eindbedrag  

 uitgekeerd.                                                                                                                   

Wilt	u	dat	uw	kinderen	voor	een	hoger	bedrag	verzekerd	zijn,	dan	kunt	u	ze	afzonderlijk	

verzekeren.	Omdat	de	verzekering	op	jonge	leeftijd	ingaat,	is	de	premie	zéér	laag.

    7. Hoeveel keert de Proteq Uitvaartverzekering uit wanneer 
  een kind overlijdt?

Ja. Per persoon kunt u een uitvaartverzekering afsluiten. Kinderen tot 18 jaar zijn 

gratis meeverzekerd. De kinderen vermeldt u op het aanvraagformulier van uzelf of uw 

partner. Proteq vermeldt ze dan op de polis.

  6. Kan ik mijn hele gezin verzekeren?



Uw voordelen

Lage 
premiedekking.

Hulp bij 
schadevergoeding. 

En nogmaals: een 
zeer lage premie.

Geen keuring

U hoeft slechts 
een aantal vragen te 
beantwoorden 
over uw gezondheid.

U hoeft slechts een aantal vragen in te vullen. Deze gegevens hebben wij nodig 

voor de acceptatie van uw verzekering. U hoeft de gezondheidsvragen niet in te vullen, 

als u gekozen heeft voor een koopsom (betaling ineens). Komt de op de polis genoemde 

verzekerde binnen 1 jaar na afsluiting van de verzekering te overlijden, niet zijnde door een 

ongeval, dan wordt uitsluitend de gestorte koopsom terugbetaald. Bij overlijden na het 1e 

jaar wordt het volledige verzekerd bedrag uitgekeerd.

    10.  Moet ik een gezondheidsverklaring invullen?

Tot 75-jarige leeftijd kunt u het verzekerd bedrag nog verhogen. Het maximale 

verzekerd bedrag is € 16.000,- per persoon.

  9. Kan ik het verzekerd bedrag nog verhogen?

Nee. U kunt zelf kiezen hoe lang u premie wilt betalen. De minimale periode is 

vijf jaar. U kunt premie betalen t/m de leeftijd van 75 jaar. Na het verstrijken van de door 

u gekozen periode wordt de polis premievrij. Ook kunt u er voor kiezen om een bedrag 

ineens te betalen (koopsom) t/m de leeftijd van 85 jaar. De hoogte van dit bedrag is 

afhankelijk van uw leeftijd en uw keuze voor het verzekerd bedrag. U kunt uw premie ook 

op www.proteq.nl berekenen.

  8. Moet ik mijn hele leven premie betalen?



Bereken snel en 
eenvoudig uw premie 
op www.proteq.nl 
(en sluit uw polis 
online af).

www.proteq.nl

De voordelen voor u op een rij:

•   Lage premie. 

•   U bepaalt zelf de hoogte van het verzekerd bedrag (maximaal e 16.000,-). 

•   U kunt eenvoudig het verzekerd bedrag verhogen.

•   U bepaalt zelf hoe lang u premie betaalt (minimaal 5 jaar). 

•     U kunt ook kiezen voor een bedrag ineens (koopsom) - Geen gezondheidsvragen

   en u betaalt daarna geen premie meer.

•   Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd - u kunt ze ook afzonderlijk 

     verzekeren voor een hoger verzekerd bedrag.

•   Geen hogere premie voor mannelijke verzekerden.

•   U profiteert van de winstdeling. De winst komt ten gunste van het uit te keren   

    bedrag.

•   Eenvoudig en snel af te sluiten via www.proteq.nl.

    12.  Wat zijn de voordelen van de Proteq Uitvaartverzekering? 

 Vraag de polis aan op www.proteq.nl. Of onderteken het aanvraagformulier, vul 

de gezondheidsverklaring in en stuur deze naar ons op. U ontvangt uw polis vrijblijvend       

30 dagen op zicht. 

    11. Hoe sluit ik de verzekering af?



Proteq is 100% dochter van SNS REAAL
0900-0776

Proteq: Altijd direct contact met onze klanten. We bieden onze verzekeringen      

rechtstreeks aan, dus zonder tussenpersonen. Via onze website, per post en via de      

telefoon. Daardoor maken we veel minder kosten. Dat ziet u terug in de aantrekkelijke 

premie. Proteq onderschrijft de Code Rendement en Risico.

Duidelijkheid
Onze verzekeringen en voorwaarden zijn simpel. U weet precies van tevoren wat wel en 

niet gedekt is. En niet pas op het moment dat u ons nodig heeft. Op www.proteq.nl vindt u 

de voorwaarden goed leesbaar gepresenteerd. Voor meer informatie over de verzekeringen 

van Proteq, kunt u natuurlijk even bellen: 0900 – 0776 (e 0,10 per minuut) of kijken op 

www.proteq.nl.

  14. Wie is Proteq? 

U kunt ons op de volgende manieren bereiken: 

• Op internet: www.proteq.nl

• Telefonisch op: 0900 - 0776 (e 0,10 per minuut)

  13.  Ik heb nog vragen. Hoe kan ik jullie bereiken? 

Proteq werkt samen met:



Er valt nog zoveel meer te besparen!

Umbriëllaan	10,	1702	AJ	Heerhugowaard	
Postbus	600,	1800	AP	Alkmaar		
www.proteq.nl

Auto | Caravan | Dier & Zorg | Overlijdensrisico | Rechtsbijstand | Reis | Uitvaart | Voogdij | Woon

Op Proteq.nl vindt u al onze andere voordelige verzekeringen.
Kom eens langs!
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