Keuze voor een andere uitvaartondernemer
Bent u bij Monuta verzekerd voor een vast pakket aan Monuta diensten en producten voor de
uitvaart? Bij het afsluiten van uw Monuta uitvaartverzekering koos u ervoor dat Monuta de uitvaart
verzorgt. Met de verzekering koopt u dus de diensten en producten van Monuta. Monuta richt de
organisatie zodanig in dat zij de uitvaarten van verzekerden op een goede manier kan verzorgen. Hier
zijn onder meer medewerkers, gebouwen en voorzieningen voor nodig. Omdat we veel verzekerden
hebben, kunnen we ‘groot’ inkopen. Daarom is een uitvaart voor onze verzekerden goedkoper dan
voor mensen die niet bij ons verzekerd zijn. Dat vertaalt zich ook in de hoogte van de premie die u
betaalt voor uw uitvaartverzekering.
Monuta Verzekeringen koopt de uitvaart als het ware in bij Monuta Uitvaartzorg. Dit doet zij voor een
bedrag van € 3.322,-; dit is ook het bedrag waarvoor u premie betaalt. Zonder verzekering zou u voor
dezelfde uitvaart bij Monuta € 4.500,- betalen.
Prijs uitvaart zonder verzekering € 4.500,Waarde uitvaart waarop uw premie is afgestemd € 3.322,-*
---------------------------------------------------------------------------------------------------Uw voordeel € 1.178,* De waarde is voor 2018. Deze geldt voor onze huidige verzekeringen gesloten vanaf 1 januari 2018 en wijzigt elk jaar door
indexering.

Uiteraard kunt u ook kiezen voor een andere uitvaartondernemer. Dit heeft wel gevolgen voor uw
verzekering. Als u overlijdt en uw nabestaanden voor een andere uitvaartondernemer kiezen, dan
kunnen zij geen gebruikmaken van de diensten en producten van Monuta. Monuta Uitvaartzorg
verliest hierdoor een uitvaart. Daarom keren wij 75% van de waarde uit en geen 100%. Dit betekent:
Waarde uitvaart € 3.322,-*
Uitkering 75% € 2.491,50
* De waarde is voor 2018. Deze geldt voor onze huidige verzekeringen gesloten vanaf 1 januari 2018 en wijzigt elk jaar door
indexering.

Uw nabestaanden kunnen het bedrag van € 2.491,50 bij Monuta voor uitvaartkosten declareren als zij
voor een andere uitvaartondernemer kiezen. Wij maken het bedrag over op basis van nota’s die met
de uitvaart te maken hebben.
Vrij te besteden bedrag
Veel van onze verzekeringen hebben een bedrag dat nabestaanden vrij kunnen besteden. Dit noemen
wij het vrij te besteden bedrag. Als uw nabestaanden voor een andere uitvaartondernemer kiezen, dan
keren wij dit vrij te besteden bedrag uit op basis van uitvaartnota’s.
Uitvaart Geld-verzekering
Bij een Uitvaart Geld-verzekering bent u verzekerd voor een geldbedrag en niet voor een pakket van
diensten. Dit bedrag keren wij uit aan uw nabestaanden na uw overlijden. Zij kunnen zelf de keuze
maken voor een uitvaartondernemer en zij hoeven geen uitvaartnota’s in te sturen.
In het kort
 Als uw nabestaanden voor Monuta kiezen, dan kunnen zij gebruikmaken van het volledige pakket
van diensten en producten.
 Als uw nabestaanden voor een andere uitvaartorganisatie kiezen, dan is er 75% van de
verzekerde waarde beschikbaar voor uitvaartkosten.
 Is er naast het pakket een vrij te besteden bedrag verzekerd? Dit keren wij altijd volledig uit op
basis van uitvaartnota’s, ongeacht welke uitvaartondernemer de uitvaart verzorgt.
 Het verzekerde bedrag in een uitvaart Geld-verzekering keren wij volledig uit, ongeacht welke
uitvaartondernemer de uitvaart verzorgt.
Heeft u hier nog vragen over of wilt u weten wat dit betekent voor een verzekering die afgesloten is
voor 1 januari 2018? Neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en
met vrijdag van 8.00 tot 21.00 uur via ons gratis telefoonnummer 0800 - 022 22 92.

