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Vraag en antwoord en extra informatie 
 

EABN Uitvaartverzekering  

EABN is een onderlinge waarborgmaatschappij die uitvaartkosten vergoedt door middel van een 

afgesloten uitvaartverzekering bij EABN. EABN is aangesloten bij Nardus Samenwerkende 

uitvaartorganisaties en valt onder toezicht van de AFM en is daarmee vrijgesteld van prudentieel  

toezicht door DNB.  

 

Wat is een natura-uitvaartverzekering?  

Met een natura-uitvaartverzekering kunt u uw begrafenis of crematie laten verzorgen. Na overlijden 

zal EABN de verzekerde waarde voor uw uitvaart uitbetalen aan de uitvaartondernemer. De hoogte 

van de verzekerde waarde staat vermeld op de polis.  

 

Wat houdt de EABN Polis voor u in?  

Een verzekering is een contract tussen u en EABN. Dit contract is vastgelegd in een polisblad en 

polisvoorwaarden. Samen heet dit de polis. In de polis staat onder meer vermeld:  

- de verzekerde waarde;  

- uw rechten en plichten; 

- de rechten en plichten van de verzekeraar.  

 Het is voor u dus een belangrijk document. Lees daarom de polis goed door.  

 

Wat wordt onder premie verstaan?  

Premie is een geldbedrag dat u betaalt voor de verzekering. U moet de premie op tijd betalen. 

Daarmee voorkomt u dat er geen dekking is. Dit zou u bijvoorbeeld kunnen voorkomen door over te 

gaan op een periodieke automatische afschrijving.  

 

Na overlijden moeten de onderstaande stukken rechtstreeks verzonden worden aan EABN 

- Akte van overlijden; 

- Kopie van de uitvaartnota; 

- Polis(sen). 

 

Wat moet uw familie doen bij overlijden?  

Als u overlijdt, moeten uw nabestaanden dat direct melden bij EABN. Uw nabestaanden kunnen EABN 

hiervoor 24 uur per dag bellen.  

 

Hoeveel premie moet u betalen?  

De premie die u betaalt, kan gelijk blijven of tijdens de looptijd veranderen. U kiest hiervoor als u de 

verzekering afsluit. U kunt ook kiezen om de premies in een keer te betalen (koopsomstorting).  

 

De premie wordt hoger  

Kiest u ervoor om de verzekerde waarde van uw verzekering te verhogen, dan zal dat ook een 

premiestijging met zich meebrengen. De premies stijgen conform de vastgestelde premietabellen.  

 

De looptijd 

U betaalt premie tot de datum van overlijden of tot de einddatum zoals vermeld op de polis. 
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Kinderen  

Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd tot een maximum bedrag. De hoogte van deze gratis 

kinderdekking is in de polisvoorwaarden vermeld. Ook is het mogelijk een verzekering af te sluiten 

vanaf 0 jaar met een door u gekozen eindleeftijd.  

 

Wat doet EABN met de premie?  

EABN gebruikt de premie:  

1. voor de uitkering van de verzekering en de ledenkorting; 

2. Gedeeltelijk voor beheer- en administratiekosten;  

3. Gedeeltelijk voor de verkoopkosten.  

 

Moet ik extra kosten betalen bij aanvang van de verzekering?  

U betaalt eenmalig extra kosten als u geadviseerd bent door de ledenadviseur. Daarnaast betaalt u 

een bedrag voor administratieve kosten. Dit alles is te lezen in het dienstverleningsdocument. Deze 

vindt u op onze website of u krijgt deze aangereikt door onze ledenadviseur. Vroeger werden deze 

kosten verrekend in de premie. Nu betaalt u deze eenmalig apart.  

 

Wat gebeurt er als u eerder wilt stoppen met premiebetaling?  

Als u besluit om niet meer te betalen voor uw uitvaartverzekering zal de gehele verzekering komen te 

vervallen. Er is geen sprake van een afkoopwaarde of een premievrije waarde.  

 

Wat houdt de ledenkorting in? 

Indien EABN Uitvaartverzorging de uitvaart voor u verzorgt, krijgt u een vastgestelde korting op de 

uitvaartkosten. Deze korting is afhankelijk van de termijn waarover u premie betaald hebt.  

 

Ben ik direct volledig verzekerd?  

Bij overlijden binnen 1 jaar na afsluiten van de verzekering, anders dan ten gevolge van een ongeval, 

zal maximaal de betaalde premie met een toeslag van 50% worden uitbetaald.  

 

Krijg ik een medische keuring?  

Voor het afsluiten van een uitvaartverzekering vult u ook een gezondheidsverklaring in. Op basis van 

deze gezondheidsverklaring beslist EABN of de verzekering geaccepteerd kan worden.  

 

Wat is Nardus?  

Nardus behartigt de belangen van ongeveer 1,7 miljoen landgenoten, gebundeld in acht uitvaart-

organisatieverbanden (samen goed voor bijna 550 uitvaartverenigingen) en negen individueel 

aangesloten uitvaartorganisaties. Nardus wil een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van 

de uitvaartbranche in Nederland, zowel in maatschappelijke als in politieke zin.  

 

  Aangesloten bij: 
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