
Natura- 
sommenverzekering

Yarden is een natura-sommenverzekeraar. Met een natura-sommenverzekering verzekert u een bedrag dat bedoeld is 
voor alleen de uitvaart. Wij keren geen geld uit. Wij vergoeden de kosten van de uitvaart tot maximaal het verzekerd 
bedrag. Het verzekerd bedrag kan vrij besteed worden aan uitvaartgerelateerde kosten.

Premie •  Vaste premie of  premie op basis van indexatie verzekerd bedrag

Verzekerd bedrag • Vast verzekerd bedrag of geïndexeerd verzekerd bedrag

Hoogte verzekerd bedrag • Maatwerk: in hele euro’s, een minimum van € 1.500,- verzekerd bedrag per verzekerde
• Maximaal verzekerd bedrag is € 20.000,- per verzekerde

 Verlagen •  Verzekerd bedrag kan verlaagd worden tot een minimum van € 1.500,-, met minimumbedrag van € 500,- per 
verlaging

Verhogen •  Verzekerd bedrag kan verhoogd worden tot een maximum van € 20.000,-, met minimumbedrag van € 500,- per 
verhoging 

Inwisselbaarheid • Verzekerd bedrag is vrij te besteden aan uitvaartgerelateerde kosten

Hoogte premie •  Zie premietabel. Geen onderscheid tussen man en vrouw

Premieduur •  10 jaar, 20 jaar, 30 jaar, tot 65 jaar, tot 85 jaar
•  Leeftijdafhankelijke koopsom en premie

Maximale instapleeftijd •  Premieduur: 10 jaar: tot 75-jarige leeftijd
•  Premieduur: 20 jaar: tot 65-jarige leeftijd
•  Premieduur: 30 jaar: tot 55-jarige leeftijd
•  Premieduur: tot 65 jaar: tot 55-jarige leeftijd
•  Premieduur: tot 85 jaar: tot 75-jarige leeftijd
•  Koopsom: tot 105 jaar

Indexatie •  Keuze bij het afsluiten van de verzekering om het verzekerd bedrag jaarlijks met 3% te indexeren
• Gedurende de premiebetalingsduur keuze om de indexatie aan- of  uit te zetten
• Indexatie aan- of  uitzetten heeft gevolgen voor de hoogte van de premie

Kinderen •  Kind gratis meeverzekerd met één van de ouders
-  Overlijdt een (ongeboren) baby van minimaal 20 weken zwangerschap tot 6 maanden na de geboorte? Dan 
vergoeden wij maximaal € 2.500,- van de kosten van de uitvaart als één van de ouders is verzekerd. Tenzij de 
baby een eigen lopende verzekering bij Yarden heeft.

-  De in Nederland wonende kinderen van de verzekerde kunnen tot hun 18e verjaardag gratis meeverzekerd worden 
gelijk aan het hoogst verzekerd bedrag van één van de verzekerde ouders. U moet hen schriftelijk bij ons hebben 
aangemeld. En wij moeten hen hebben geaccepteerd. Dit recht vervalt zodra het kind 18 jaar wordt.

• Kind met eigen verzekering verzekerd
-  Verzekeringnemer betaalt premie
-  Een kind met eigen verzekering heeft bij het overlijden voor de 18e verjaardag recht op het verzekerd bedrag uit 
zijn eigen verzekering én het hoogst verzekerd bedrag van één van de ouders tot een maximum van € 20.000,-.

Gezondheidsverklaring • Geen onderscheid tussen volwassenen en kinderen
• Als verzekerd bedrag wordt verhoogd worden de gezondheidsvragen opnieuw gesteld

Ingangsdatum •  Premie: de eerste dag van de eerstvolgende maand mits de eerste premie is voldaan
•  Koopsom: de eerste dag van de eerstvolgende maand mits de koopsom is voldaan

Betalingsperiode • Jaarlijks, maandelijks of  eenmalig (koopsom)

Betalingsmogelijkheden • Maandelijkse betaling: via automatische incasso
• Jaarlijkse betaling: via automatische incasso, acceptgiro of  acceptE-mail
• Eenmalige betaling: koopsom via automatische incasso, acceptgiro of  acceptE-mail
•  Een combinatie van premie en eerste storting is ook mogelijk. De minimuminleg voor  
de eerste storting is € 150,-.

Productspecificatie

Uitvaart op Maat verzekering



Premievrij maken •  Premievrij maken is mogelijk als alle premies in de eerste drie jaar zijn betaald
 •  Afhankelijk van het aantal jaren betaalde premies wordt een percentage bepaald, zie onderstaande tabel.  

De totaal betaalde premies maal dit percentage wordt beschouwd als koopsombetaling. Deze worden gebruikt 
om samen met uw leeftijd tot het nieuwe verzekerd bedrag te komen. 
Looptijd verzekering Premievrije waarde* 
0 tot 3 jaar 0% 
3 tot 11 jaar 35% 
11 tot 16 jaar 50% 
16 tot 21 jaar 65% 
21 tot 26 jaar 75% 
> 26 jaar 85%
** percentage van alle betaalde verzekeringspremie(s)

Afkopen • Afkoop is mogelijk als alle premies in de eerste drie jaar zijn betaald
•  Gedeeltelijke afkoop is niet mogelijk
•  Afkoop van een koopsom is direct mogelijk 

Looptijd verzekering Afkoopwaarde bij premie* Afkoopwaarde bij koopsom**
0 tot 3 jaar 0% 50% 
3 tot 11 jaar 25% 50% 
11 tot 16 jaar 40% 50% 
16 tot 21 jaar 50% 65% 
21 tot 26 jaar 60% 75% 
> 26 jaar  70% 85%
** percentage van alle betaalde verzekeringspremie(s)
** percentage van de betaalde koopsom

Ledenvoordeel •  Als het afscheid door Yarden Uitvaartzorg B.V. wordt verzorgd, dan komt de verzekerde in aanmerking voor 
Ledenvoordeel. Het Ledenvoordeel van deze verzekering is 10% van het verzekerd bedrag. Dit extra bedrag 
kunnen de nabestaanden besteden aan het afscheid van de verzekerde. Het Ledenvoordeel is een voordeel dat 
door Yarden Uitvaartzorg B.V. wordt toegekend.

Voordelen
Verzekering
•  Scherpe premie
•  Tussentijds verhogen en verlagen van verzekerd bedrag is mogelijk
•  Flexibel wenden aan uitvaart natura-sommenverzekering op basis van de wensen van uw klant
•  Keuzevrijheid in de hoogte van het verzekerd bedrag en uitvaartondernemer
• Geen ingewikkelde gezondheidsvragen
• Indexatie van het verzekerd kapitaal is mogelijk, gedurende de premiebetalingsduur is dit aan- of uit te zetten
•  Heldere en transparante voorwaarden
• Automatisch lidmaatschap van de Yarden Vereniging
•  Yarden beschikt over de Gouden Oor Erkenning

Uitvaartverzorging
Niet alleen voor verzekeringen maar ook voor voorlichting en verzorging kan de verzekerde bij Yarden terecht:
•  Yarden is een vereniging waarbij de leden centraal staan. Uw klant wordt automatisch lid van de Yarden Vereniging.
•  Eén telefoontje en het afscheid wordt geregeld
•  24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar
•  Eigen crematoria en begraafplaatsen door het hele land
•  Als het afscheid door Yarden Uitvaartzorg B.V. wordt verzorgd, dan komt de verzekerde in aanmerking voor Ledenvoordeel.  

Het Ledenvoordeel van deze verzekering is 10% van het verzekerd bedrag. Dit extra bedrag kunnen de nabestaanden besteden aan het 
afscheid van de verzekerde. Het Ledenvoordeel is een voordeel dat door Yarden Uitvaartzorg B.V. wordt toegekend.

•  Als lid van de Yarden Vereniging krijgt uw klant korting op uitvaartgerelateerde activiteiten en publicaties
•  Met betrokken uitvaartverzorgers zorgt Yarden samen met de nabestaanden voor een goed afscheid
•  Yarden beschikt over het Keurmerk Uitvaartzorg

Aan deze productkaart kunnen geen rechten worden ontleend.
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Vervolg productspecificatie en voordelen

Uitvaart op Maat verzekering


