
DELA Uitvaartzorgplan 
Geen kosten of zorgen voor uw nabestaanden 

Met een DELA Uitvaartzorgplan geeft u uw familie een sereen afscheid. Een afscheid 
waarbij u mooie herinneringen nalaat in plaats van financiële, administratieve en 
praktische lasten. De dag dat ú er niet meer bent, betaalt DELA de uitvaartkosten, voor 
het bedrag waarvoor u verzekerd bent. DELA zorgt voor praktische hulp, begeleiding en 
advies voor uw nabestaanden. Kost de uitvaart uiteindelijk minder dan het verzekerd 
kapitaal, dan betaalt DELA het saldo aan de aangeduide begunstigde(n). 

Het DELA Uitvaartzorgplan, individuele levensverzekering tak 21 onderworpen aan het 
Belgisch recht, dekt levenslang uw uitvaartkosten voor het bedrag waarvoor uw verzekerd bent.

Een consulent nabestaandenzorg van DELA begeleidt uw familie na de uitvaart. Hij of zij 
regelt praktische en administratieve lasten: afhandelen van gas-, elektriciteit-, water-, 
televisie-, telefoon-, en internetaansluitingen, contacteren van financiële en 
verzekeringsinstellingen, opzeggen van abonnementen, advies over de aangifte van de 
nalatenschap, opstarten voogdijprocedure, informeren over de belastingaangifte van de 
overledene, het deblokkeren van bankrekeningen, enz. De consulent nabestaandenzorg 
van DELA staat families ook emotioneel bij in deze moeilijke periode en kan hen tevens 
doorverwijzen indien er nood is aan een rouwpsycholoog of rouwverwerkingsgroep. 

Natuurlijke personen met gewone verblijfplaats in België.

De verzekerde moet op het ogenblik van het sluiten van het DELA Uitvaartzorgplan 
minstens 18 jaar zijn en maximaal 69 jaar voor contracten met periodieke premies, en 
maximaal 75 jaar voor contracten met een éénmalige premie (koopsom).

U bepaalt vrij het te verzekeren kapitaal: tussen 1.500 en 10.000 euro. Men kan opteren 
voor een jaarlijkse indexatie van het verzekerd kapitaal en de premie. Zo houdt het 
verzekerd kapitaal gelijke tred met de stijging van de kosten van het levensonderhoud. 

De hoogte van de premie is afhankelijk van verschillende factoren waaronder uw leeftijd 
op moment van het afsluiten van het Uitvaartzorgplan, het verzekerd kapitaal, de duurtijd 
van premiebetaling evenals de gezondheidstoestand. 

U betaalt periodiek of eenmalig (koopsom). In geval van periodieke premies kiest u zelf 
tot welke leeftijd u betaalt (maximaal tot 80 jaar). U heeft hierbij de keuze tussen een 
betaling per maand, kwartaal, half jaar of jaar.

Indien u kiest voor periodieke premiebetaling zijn de kinderen, tot de leeftijd van 18 jaar,  
automatisch mee verzekerd op de polis van de ouders. Kinderen moeten wel op de polis 
vermeld worden.

Op de premies betaald door een gemiddelde niet-professionele cliënt natuurlijke 
persoon, rijksinwoner van België, wordt een verzekeringstaks van 2% ingehouden.  
De premies kennen geen fiscaal voordeel. De uitkering wordt niet belast voor zover 
aangewend voor het dekken van de uitvaartkosten.

Deze fiche is louter informatief. Er kunnen geen rechten geput worden uit deze fiche. Deze fiche kan de bepalingen uit het 
levensverzekeringsproduct tak 21 DELA Uitvaartzorgplan niet aanvullen, tegenspreken of wijzigen. DELA Verzekeringen (onderne-
mingsnummer 0436.922.642), onderneming toegelaten onder codenummer 985 (K.B. 19/05/1989) gevestigd te 2000 Antwerpen, 
Noorderplaats 5 bus 2, filiaal van DELA Verzekeringen N.V., vennootschap naar Nederlands recht Oude Stadgracht 1, 5611DD 
Eindhoven (NL).  Verantwoordelijke uitgever: Jack van der Putten, CEO DELA België, p/a Noorderplaats 5 bus 2, 2000 Antwerpen
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