
De TAF Personal Uitvaartverzekering is een levenslange verzekering. Dit betekent dat TAF het verzekerde bedrag 

uitkeert op het moment dat de verzekerde komt te overlijden. Met dit bedrag kunnen de nabestaanden de 

uitvaart bekostigen. Er is dus alle vrijheid om te bepalen hoe de uitvaart wordt verzorgd. Bij TAF bent u prima 

verzekerd én betaalt u een scherpe premie.

Het woord ‘Personal’ is bewust onderdeel van de naam van deze verzekering. U heeft namelijk verschillende 

mogelijkheden om de verzekering af te sluiten zoals u dat wilt. U bepaalt,  dus u heeft de controle. Eindelijk een 

uitvaartverzekering zoals ú het wilt.

TAF Personal Uitvaartverzekering

Volledige vrijheid in het regelen van de uitvaart



Levenslang verzekerd voor uw uitvaart
De TAF Personal Uitvaartverzekering is een levenslange verzekering. Dit betekent dat TAF het 

verzekerde bedrag uitkeert op het moment dat de verzekerde komt te overlijden. Met dit bedrag 

kunnen de nabestaanden de uitvaart bekostigen. Er is dus alle vrijheid om te bepalen hoe de uitvaart 

wordt verzorgd. Bij TAF bent u prima verzekerd én betaalt u een scherpe premie.

Het woord ‘Personal’ is bewust onderdeel van de naam van deze verzekering. U heeft namelijk 

verschillende mogelijkheden om de verzekering af te sluiten zoals u dat wilt. U bepaalt,  dus u heeft 

de controle. Eindelijk een uitvaartverzekering zoals ú het wilt.

Een uitvaartverzekering hoeft niet duur te zijn
Kiest u voor TAF? Dan kiest u voor een scherpe premie. De TAF Personal Uitvaartverzekering is 

namelijk één van de goedkoopste uitvaartverzekeringen van Nederland.

Eenvoudig en snel af te sluiten
Voor de TAF Personal Uitvaartverzekering komt vrijwel iedereen in aanmerking. Een 

aanvraagformulier is voldoende voor het afsluiten, er is geen gezondheidsverklaring vereist. Dit is 

uniek in de Nederlandse markt. 

Vrijwel iedereen wordt voor deze verzekering geaccepteerd. Dit is mogelijk omdat er, afhankelijk 

van de leeftijd van de verzekerde, een ‘inloopperiode’ wordt gehanteerd waarin er slechts dekking 

is bij overlijden als gevolg van een ongeval. Voor verzekerden tot de leeftijd van 50 jaar is deze 

‘inloopperiode’ bijvoorbeeld twee jaar. Voor aanvragers tussen 50 jaar en 70 jaar is deze periode 3 

jaar, voor aanvragers van 70 jaar of ouder is dit een periode van 4 jaar. Komt de verzekerde tijdens 

bovenstaande periode te overlijden als gevolg van een ziekte?  

Dan betaalt TAF 90% van de al betaalde premies of 90% van de betaalde koopsom terug.
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Hoe werkt het? Eenvoudig en transparant
Samen met uw financieel adviseur maakt u een aantal belangrijke keuzes. Hij of zij kan u van advies 

voorzien dat helemaal bij uw persoonlijke situatie past:

n    Zo bepaalt u samen het te verzekeren kapitaal (minimaal € 2.500,- en maximaal € 20.000,-)

n    U bepaalt hoe lang u premie wilt betalen (minimaal 5 jaar en maximaal tot en met de 80-jarige 

leeftijd van de verzekerde)

n    U kunt uw premie per maand of per jaar betalen. U kunt ook de premie in één keer, als koopsom 

betalen. 

n    Wilt u dat het verzekerd bedrag toeneemt naarmate de tijd verstrijkt? U heeft de mogelijkheid 

het verzekerd bedrag jaarlijks met een vast percentage te laten stijgen. Ook nadat u stopt met 

premiebetaling blijft het verzekerd bedrag jaarlijks stijgen. De premie blijft echter gelijk. 

n    U heeft ook de mogelijkheid om uw kinderen mee te verzekeren. De verzekering keert dan een 

bedrag uit van maximaal € 7.500,-.

De belangrijkste productkenmerken van
de TAF Personal Uitvaartverzekering in één oogopslag
n  Levenslange verzekering waarmee, bij overlijden van de verzekerde, de uitvaart kan worden 

betaald.

n De premie is aantrekkelijk laag.

n  Vrijwel iedereen is welkom. Voor het afsluiten van de TAF Personal Uitvaartverzekering is een 

aanvraagformulier voldoende. Er is geen gezondheidsverklaring vereist.

n  Gegarandeerde premie. De premie blijft gedurende de gehele looptijd gelijk. Geen ‘en bloc’ 

clausule.

n  U heeft de mogelijkheid het verzekerde bedrag jaarlijks te laten stijgen, ook nadat u geen premie 

meer betaald.

n  U geeft zelf aan hoe lang u premie wenst te betalen voor deze verzekering.

n U heeft de mogelijkheid om uw kinderen mee te verzekeren tot een bedrag van € 7.500,-.

n  U bepaalt op welke wijze u uw premie wilt betalen. U kunt ervoor kiezen om een bedrag ineens, 

per maand of per jaar te betalen.

n  Volledige vrijheid in de wijze waarop de uitvaart wordt vormgegeven.



Betrouwbaar verzekeren
TAF is specialist in het ontwikkelen en het op de markt brengen van innovatieve financiële producten ter 

ondersteuning van de adviespraktijk van de financieel adviseur. Kwaliteit, eenvoud en transparantie vormen 

de basis voor onze dienstverlening.

Quantum Leben, de verzekeraar achter de TAF Personal Uitvaartverzekering staat onder toezicht van de FMA 

en is door De Nederlandsche Bank, DNB, toegelaten op de Nederlandse markt.

TAF staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en is aangesloten bij KiFiD, het 

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, een onafhankelijk instituut waar consumenten en bedrijven 

terecht kunnen met vragen of klachten.

Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.  Type- en drukfouten voorbehouden.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de TAF Personal Uitvaartverzekering? 

Kijk op onze website: www.taf.nl of neem contact op met uw financieel adviseur. 

Hij of zij kan u er alles over vertellen. 

Postbus 4562  

5601 EN Eindhoven

Telefoon  040-707 38 90

E-mail  info@taf.nl

Internet  www.taf.nl
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