
DELA LeefdoorPlan‘Ik wil je 
beschermen 
tegen financiële 
problemen als ik 
er niet meer ben.’



Goed geregeld
Introductie

Wat is een overlijdens-
risicoverzekering?
Een overlijdensrisicoverzekering biedt 
nabestaanden financiële zekerheid na 
overlijden van een verzekerde.  
De verzekering heeft een vaste looptijd.  
Bij overlijden van de verzekerde wordt  
er éénmalig een bedrag uitgekeerd.  
De hoogte van dit bedrag bepaalt u zelf. 

Waar kunt u een 
overlijdensrisicoverzekering
voor gebruiken?
•  U kunt het gebruiken als aanvullend 

inkomen voor uw nabestaanden, 
bijvoorbeeld voor de opvang of studie 
van uw kinderen.

•  U kunt uw hypotheekschuld (deels) 
aflossen.

•  U kunt eventuele andere schulden (deels) 
aflossen.

•  Uw partner kan de huur blijven betalen 
bij een huurhuis.

•  U kunt uw bedrijf beschermen tegen de 
financiële gevolgen van uw overlijden.

Als u voor elkaar heeft gekozen, 
kiest u er ook voor om voor 
elkaar te zorgen. Want mocht er 
onverwachts iets gebeuren, dan 
wilt u uw nabestaanden zo goed 
mogelijk achterlaten. Met de 
overlijdensrisicoverzekering van 
DELA, het DELA LeefdoorPlan, 
beschermt u uw naasten tegen 
financiële problemen na een 
overlijden. Zo kan hun leven zoveel 
mogelijk door blijven gaan zoals  
u dat voor ogen had.

Want wat je meegeeft, is wat je 
straks achterlaat.



DELA LeefdoorPlan
De verzekering

Financiële hulp
Met het DELA LeefdoorPlan beschermt u  
uw gezin tegen financiële problemen na 
uw overlijden. U bepaalt zelf de looptijd 
van uw verzekering en welk bedrag u wilt 
verzekeren. Bij een overlijden voor de 
einddatum van de verzekering krijgen uw 
nabestaanden dan het verzekerd bedrag. 
Is er geen overlijden tijdens de looptijd? 
Dan wordt er niets uitgekeerd en vervalt 
de verzekering op de einddatum. 

Praktische hulp
Uniek in onze verzekering is de 
nabestaandenzorg die uw gezin ontvangt: 
wij geven professionele hulp bij het regelen 
van praktische, financiële en juridische 
vragen na de uitvaart. En wilt u nu al zaken 
als de voogdij, een testament of schenking 
regelen? Dan helpen onze speciaal 
opgeleide consulenten van de 
VoorelkaarDesk u daar graag bij. 

Profiteer van de lage premie
Het DELA LeefdoorPlan heeft een 
aantrekkelijke premie voor een overlijdens- 
risicoverzekering. De kosten van het DELA 
LeefdoorPlan zijn afhankelijk van 
verschillende factoren, zoals het bedrag dat 
u wilt verzekeren, uw leeftijd en de looptijd 
van de verzekering. Op leefdoorplan.nl vindt 
u meer informatie over de mogelijkheden.

Samen sterk
Als u zich verzekert bij DELA, wordt u 
automatisch lid van de coöperatie. Samen 
met zo’n drie miljoen leden staat u sterk 
en profiteert u van ons volledige pakket 
aan dienstverlening en ledenvoordelen. 
Kijk voor meer informatie over de leden-
voordelen op dela.nl/ledenvoordelen.



Afsluiten van het DELA LeefdoorPlan
Regel het direct

Het aanvragen van een DELA 
LeefdoorPlan is zo geregeld. 

www.dela.nl
Kijk op leefdoorplan.nl voor meer 
informatie of om direct uw DELA 
LeefdoorPlan af te sluiten.

Bel onze Klantenservice voor:
•  meer informatie of een 

premieberekening;
• een afspraak met een adviseur.

Onze Klantenservice is bereikbaar  
op 040 260 16 36, op werkdagen  
van 8.00 tot 20.00 uur.

Onafhankelijk advies
Onze producten worden ook via  
onafhankelijk financieel adviseurs 
aangeboden. Hierbij hanteren zij  
hun eigen tarieven voor advies- en 
distributiekosten. Vraag uw onafhankelijk 
financieel adviseur naar de mogelijkheden. 

Op dela.nl/kostenoverzicht vindt 
u meer informatie over onze 
dienstverlening en bijbehorende 
distributiekosten.

DELA VoorelkaarDesk
• Heb ik een testament nodig?
•  Wat kan er gebeuren zonder 

samenlevingscontract?

Kijk voor informatie op 
dela.nl/voorelkaardesk 
of bel 040 219 91 00.



Daarom kiest u voor het 
DELA LeefdoorPlan

• Uitkering tot € 1.000.000.

• Aantrekkelijke premie.

• Korting voor niet-rokers.

• Mogelijkheid om ook uw partner mee te verzekeren.

• Ook te koppelen aan uw hypotheek.

•  Kosteloos voor leden: deskundige hulp bij vragen over bijvoorbeeld 
erven, schenken en voogdij.



Wilt u in de toekomst geen informatie meer over de diensten van coöperatie DELA 
ontvangen? Geef dit aan ons door via ons informatienummer, antwoordnummer of 
e-mailadres.

U kunt de Productleeswijzer en de Algemene Voorwaarden bij DELA opvragen en u 
vindt deze terug op dela.nl. U ontvangt deze uiterlijk bij afgifte van de polis. U kunt 
aan deze brochure geen rechten ontlenen.

DELA Natura- en levensverzekeringen N.V. is aanbieder van levensverzekeringen en  
bij AFM geregistreerd met nummer 12000437. DELA biedt alleen haar eigen producten 
aan. U kunt klachten en geschillen schriftelijk indienen bij de afdeling Klachten en 
Complimenten van coöperatie DELA of mailen naar Klachten&Complimenten@dela.org. 
Als u er niet uitkomt, wendt u zich dan tot de Stichting Klachteninstituut Financiële 
Dienstverlening (Kifid), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag.D
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www.dela.nl 

Voor vragen of een afspraak met 
een adviseur belt u 040 260 16 36 
(bereikbaar op werkdagen van
8.00 tot 20.00 uur). 

klantenservice@dela.org 

coöperatie DELA
Antwoordnummer 77100
5600 TW Eindhoven


