Lotus uitvaartverzorging en -begeleiding

OVER UITVAARTVERZEKERINGEN
We verzorgen regelmatig een uitvaart voor iemand die een uitvaartverzekering heeft afgesloten bij een verzekeraar.
Dit kan een natura uitvaartverzekering zijn, of een verzekering die een bedrag uitkeert. (bv. Yarden, Dela, Monuta,
Algemeen Belang, Nuvema, DLE, Twentsche uitvaartverzekering, Nivo, Reaal, Aegon, Amev, ASR etc.) Soms is er een
lidmaatschap van een plaatselijke begrafenisvereniging, wat ook recht geeft op bepaalde vergoedingen of diensten.
Zo’n uitvaart kunnen wij verzorgen: ieder is vrij in de keuze voor een uitvaartverzorger.
De verzekeraars hebben vaak afspraken met “eigen” uitvaartverzorgers.
Als een andere uitvaartverzorger de uitvaartopdracht uitvoert, dan heeft elke natura-verzekering daarvoor haar
eigen manier van uitkeren. Soms, als u zich precies aan het verzekeringspakket houd, is het financiëel voordeliger
om een uitvaartverzorger in te schakelen die aan de verzekering verbonden is.
Een verzekering waarbij een bedrag verzekerd is, zal betreffend bedrag uitkeren, onafhankelijk van welke uitvaartverzorger ingeschakeld wordt.
Als bedrijf zijn wij uit principe niet verbonden aan een bepaalde verzekering.
WELKE ACTIES KUNT U VAN ONS VERWACHTEN I.V.M. UW VERZEKERING?
Als er een uitvaart door ons verzorgd wordt waarbij er sprake is van een verzekering, dan stellen wij
desgewenst de betreffende verzekeraar op de hoogte van het overlijden en informeren naar de afwikkeling.
Wij geven u informatie welke stappen er in het algemeen genomen moeten worden naar uw verzekeraar.
HOE GAAT HET DAN VERDER?
Wanneer wij alle uitvaartrekeningen binnen hebben krijgt u van ons de uitvaartnota.
Als opdrachtgever betaalt u zelf deze nota binnen de termijn van 30 dagen.
Bij uw verzekeraar kunt u informeren hoe alles verder afgewikkeld wordt.
De meeste verzekeraars zullen als volgt hun verplichtingen nakomen:
Ze vragen een copie van de nota, samen met een copie van de akte van overlijden en de originele polis.
Soms zal een verklaring van erfrecht gevraagd worden , of een bewijs dat u executeur-testamentair bent
(te verkrijgen via de notaris).
Daarbij verzoekt u het uit te keren bedrag op uw eigen rekening over te maken (rekeningnummer vermelden).
Het is verstandig dit aangetekend te verzenden.
Wanneer u liever hebt dat de verzekering rechtstreeks aan ons uitkeert dan is een akte van cessie (en een copie
van uw identieteitsbewijs ) nodig waarin u dit aangeeft. Wij kunnen hiervoor zorgen en het dan verder afwikkelen.
Kosten hiervoor zijn 50,00 per polis.
(Er zijn verzekeraars die aangeven alleen aan de uitvaartverzorger te willen uitkeren.
In dat geval zullen wij er aan meewerken dat het bedrag toch rechtstreeks naar u overgemaakt wordt.
Mocht het in hun voorwaarden vastgelegd zijn dat zij alléén aan de uitvaartverzorger uitkeren, dan brengen we per
polis 50 euro in rekening vanwege extra werk en administratiekosten)
OVER HET AFSLUITEN VAN EEN UITVAARTVERZEKERING
Als er geld vrij komt uit eigen middelen (levensverzekering, huis, eigen geld e.d.) is een uitvaartverzekering niet
nodig. Als er wel een verzekering afgesloten wordt dan raden we aan om voor een uit te keren bedrag te
kiezen, wat vastgesteld wordt aan de hand van de wensen die er zijn.
Dit kan ook in de vorm van een deposito.
Sommige verzekeraars vragen een gezondheidsverklaring, of hebben voorwaarden waarin staat dat er niet of gedeeltelijk uitgekeerd wordt wanneer iemand binnen een bepaalde termijn na het afsluiten van de verzekering sterft.

