Voorwaarden Uitvaartverzekering
1. Polis, clausules en Specificatie Monuta Voorwaarden
Alle voorwaarden voor uw verzekering staan in deze
voorwaarden, de polis, bijbehorende clausules en de
Specificatie Monuta Voorwaarden. Staan er in uw polis en
clausules afwijkingen ten opzichte van deze voorwaarden of
de Specificatie Monuta Voorwaarden op www.monuta.nl?
Dan geldt de tekst in uw polis en clausules.
2. Van wie is de verzekering?
Degene die de verzekering afsluit is de eigenaar
(verzekeringnemer) van de verzekering. Alleen deze persoon
mag de verzekering wijzigen of stoppen.
3. Wie en wat is verzekerd?
Op de polis staat welke persoon verzekerd is. De
uitvaartverzekering is op het leven van deze persoon
gesloten. Deze persoon noemen wij de verzekerde. Op de
polis staat ook wat er is verzekerd voor de uitvaart. Overlijdt
de verzekerde binnen twee jaar na het afsluiten van de
verzekering? Dan kan het zijn dat wij informatie opvragen
over de doodsoorzaak en de medische situatie van de
verzekerde bij het afsluiten van de verzekering.
4. Gratis kinderverzekering
Kinderen van de verzekerde(n) zijn tot hun 18e verjaardag
gratis meeverzekerd. U moet de kinderen wel bij ons
aanmelden.
Bent u nog niet drie maanden verzekerd als uw kind
overlijdt, dan is uw kind niet verzekerd. Dit geldt niet als uw
kind komt te overlijden als direct gevolg van een ongeval.
Bij overlijden van uw kind geldt dezelfde dekking als voor
de best verzekerde ouder bij ons. Voor vrij besteedbare
bedragen kunt u niet meer declareren dan de uitvaartkosten,
tot maximaal het vrij besteedbare bedrag.
Ongeboren kinderen zijn vanaf 20 weken zwangerschap
gratis meeverzekerd. Als uw kindje levenloos wordt geboren
na een zwangerschap korter dan 20 weken en Monuta
verzorgt de uitvaart, dan ziet u in de Specificatie Monuta
Voorwaarden welke diensten en producten u ontvangt.
5. Looptijd
Als de verzekeringnemer aan alle verplichtingen uit deze
voorwaarden blijft voldoen, dan loopt de verzekering tot het
overlijden van de verzekerde(n).
6. Premie
U betaalt de premie vanaf uw Nederlandse betaalrekening
via een automatische incasso machtiging tot het overlijden
van de verzekerde(n).
U betaalt premie vooraf.
Als u niet betaalt, dan bent u vanaf dat moment niet
verzekerd. Wij sturen u hierover een herinnering. Betaalt u
te laat, dan kunnen wij u administratiekosten in rekening
brengen. Mocht u dan alsnog niet betalen, dan stopt uw
verzekering, zoals dat omschreven staat in de Specificatie
Monuta Voorwaarden.
Wij verrekenen kosten en premieachterstanden met de
uitkering wanneer de verzekering stopt.
7. Jaarlijkse wijziging premie
Wij hebben jaarlijks de mogelijkheid om uw premie te
verlagen of te verhogen. Of de premie wijzigt hangt af van
de renteontwikkeling; bij de berekening van de nieuwe
premie houden we ook rekening met ontwikkelingen in
sterfte en kosten. Wij informeren u uiterlijk 1 december
over de aangepaste premie die geldt vanaf 1 januari van het
nieuwe jaar. U kunt de verzekering stoppen of premievrij
maken als u het niet eens bent met de aangepaste premie,
zoals beschreven in artikel 8.
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8. Verzekering stoppen of premievrij maken
U kunt de verzekering altijd stoppen (afkopen). U bent dan
niet meer verzekerd. Is er sprake van een afkoopwaarde, dan
keren wij deze aan u uit.
Als de waarde hoger is dan het minimumbedrag dat staat in
de Specificatie Monuta Voorwaarden, kunt u uw verzekering
premievrij maken.
Voor het bepalen van de waarde bij stoppen en premievrij
maken, gebruiken wij onze actuariële methode.
Voor het stoppen en premievrij maken van de verzekering
brengen wij u kosten in rekening. Deze kosten staan in
de Specificatie Monuta Voorwaarden en worden jaarlijks
aangepast.
9. Wanneer keren wij niet of minder uit?
Bij zelfdoding binnen twee jaar na afsluiten van de
verzekering (of door de gevolgen van de poging hiertoe),
fraude (op basis van het Protocol Verzekeraars en
Criminaliteit van het Verbond van Verzekeraars), doorgeven
van onjuiste informatie of verzwijging bij de aanvraag,
betalingsachterstand, emigratie en bij overlijden in een
land met een negatief reisadvies, door oorlog in Nederland,
door terrorisme, door atoomkernreacties en natuurrampen
keren wij niet of minder uit. In de Specificatie Monuta
Voorwaarden ziet u of en hoeveel wij dan uitkeren.
Als vijf jaar na overlijden geen of niet al het geld is opgeëist,
dan vervalt de uitkering.
10. Overdracht en aanpassing verzekering
De verzekeringnemer mag de rechten uit deze verzekering
niet verpanden of overdragen.
Wij hebben het recht om onze rechten en verplichtingen
over te dragen aan een andere partij.
Wanneer wij genoodzaakt zijn om onze
uitvaartverzekeringen aan te passen, dan informeren wij u
minimaal één maand vooraf over uw rechten.
11. Communicatie
Wij communiceren digitaal en/of schriftelijk met u. U kunt
hiervoor uw voorkeur vastleggen en wijzigen. U bent er zelf
verantwoordelijk voor om het juiste e-mail- of woonadres
van de verzekeringnemer en/of verzekerde(n) aan ons door
te geven.
12. Belastingen en wettelijke heffingen
Als wij belastingen of wettelijke heffingen voor uw
verzekering moeten betalen, kunnen wij deze bij u in
rekening brengen.
13. Klachten
Heeft u een klacht? Dan horen wij dat graag van u.
In de Specificatie Monuta Voorwaarden leest u onze
volledige klachtenprocedure.
14. Sancties en/of handelsbeperkingen
Wanneer wij vanuit de sanctiewet- en regelgeving geen
dekking aan u mogen bieden of geen uitkering mogen
verrichten, dan stellen wij u niet schadeloos.
Op deze verzekeringsovereenkomst is het Nederlandse
recht van toepassing.
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