nu lekker leven
voor later verzekerd
voor een vast laag bedrag per maand

abonneer je nu
en voorkom kosten voor nabestaanden

uitvaartverzekering
met serviceabonnement

Het beste advies voor een vast tarief
Je leeft nu, maar rekent naar de toekomst. Daarom wil je bij overlijden
je nabestaanden niet achterlaten met onvoorziene kosten en sluit je een
uitvaartverzekering af bij Balans. In geld, natura of een combinatie.		
Om zeker te zijn dat je de verzekering afsluit die het beste bij je past, vraag
je de adviseur van Balans om je situatie te inventariseren. Het advies dat
daaruit volgt sluit naadloos aan op je behoefte. Hiervoor brengt Balans een
vast tarief in rekening. Dat is duidelijke taal.

Waarom een Serviceabonnement Uitvaart?
Wanneer je een uitvaartverzekering mét een Serviceabonnement Uitvaart
hebt afgesloten bij Balans kun je altijd met zekerheid zeggen dat jouw uitvaart
goed verzorgd zal zijn.

Je wilt jouw nabestaanden bij overlijden niet achterlaten met onverwachte kosten. Daarom sluit je een uitvaartverzekering af bij Balans. Om ook in de toekomst zeker te zijn dat alle uitvaartwensen vervuld kunnen worden, is er de mogelijkheid om
aanvullend een Serviceabonnement Uitvaart af te sluiten. Hiermee wordt je verzekering gedurende de gehele looptijd voortdurend gemonitord door je financieel adviseur
van Balans. Zo worden bijvoorbeeld mutaties in de gezinssituatie doorgevoerd in de
polis en voorkom je vervelende financiële situaties in emotioneel zware tijden.

Om optimaal inzicht te garanderen heeft Balans het Serviceabonnement Uitvaart ontwikkeld. Voor een vast en laag maandbedrag wordt
jouw uitvaartverzekering gescreend en heb je eens in de drie jaar een goed
gesprek over je polis. Of eerder als dat nodig is.

Het Serviceabonnement Uitvaart sluit je af door bijgevoegde overeenkomst in te
vullen, te ondertekenen en in de retourenvelop te versturen.

Neem nu het Serviceabonnement Uitvaart voor maar
€ 2,95 p/mnd en voorkom hoge kosten ineens!
De volledige omschrijving van alle onderdelen van het abonnement kun je nalezen
in de overeenkomst of op onze website:
www.balans-leeuwarden.nl > klantenservice > algemene informatie & downloads.

Omschrijving diensten Serviceabonnement Uitvaart
BEHEER UITVAARTVERZEKERING
•

Controle van de polis van de verzekeringsmaatschappij op juistheid.

•

Als er gedurende de looptijd van de verzekering veranderingen zijn in jouw gezins
situatie, dan worden deze gegevens aangepast
(het is belangrijk dat je de wijzigingen tijdig doorgeeft).

•

Een keer per drie jaar brengen we voor je in kaart of de uitvaartwensen en de
bijbehorende kosten nog aansluiten bij de verzekering.

•

Bij een eventueel overlijden wordt je ondersteund bij het aanvragen van de
uitkering bij de verzekeraar.

•

Korting of voordeel op notariële kosten voor bijvoorbeeld het laten opstellen van
een testament of een samenlevingscontract.

•

Vragen over de lopende verzekering of vragen over een uitvaart? Balans zorgt
ervoor dat u snel en duidelijk een antwoord krijgt.
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