
 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN  

 
Artikel 1: Begripsbepalingen  
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de diensten van: 
EXTURA: EXTURA Curaçao N.V. 
Klant: persoon die de verzekering heeft aangevraag en verantwoordelijk is voor de betaling van de premie. 
Verzekerde: de persoon op wiens leven de uitvaartverzekering is gesloten. 
 
 
Artikel 2: Grondslag van de verzekering 
1. Als grondslag van de verzekering gelden de door de 
Verzekerde verstrekte gegevens op het 
aanvraagformulier en de gezondheidsverklaring. Wordt 
het risico van deze verzekering door een involledige of 
foutieve verklaring op deze documenten onjuist 
voorgesteld,  dan is EXTURA gerechtigd zonder meer de 
overeenkomst nietig te verklaren. 
 
2. EXTURA is slechts verbonden aan schriftelijke 
afspraken die worden vermeld in de polis of in een 
aanhangsel hiervan dat door EXTURA is goedgekeurd en 
op een later tijdstip ingediend. 
 
3. De overeenkomst gaat van kracht waneer het 
ingevulde en ondertekende aanvraagformulier samen 
met de gezondheidsverklaring en het eerste of enige 
premiebedrag door EXTURA of een geautoriseerde 
medewerker zijn gecontroleerd en geaccepteerd. Op dat 

moment wordt een tijdelijke verzekering van 30 dagen 
in gang gezet, voor slechts 25% van het verzekerde 
kapitaal.  
 
Na deze periode wordt aan de Klant bekend gemaakt of 
de verlenging van de polis is geaccepteerd door 
EXTURA. Indien EXTURA de polis accepteert, wordt de 
datum waarop de tijdelijke verzekering van start is 
gegaan gezien als de ingangsdatum van de verzekering, 
mits anders vermeld in de polis.  
 
Indien de Verzekerde gedurende de periode van de 
tijdelijke verzekering als gevolg van 
gezondheidsproblemen,die op het moment van het 
invullen van het aanvraagformulier bekend waren, 
worden de kosten niet gedekt door de tijdelijke 
verzekering. 
 
Artikel 3: Doel van de verzekering 
De verzekering heeft als doel: zorgdragen voor de 
betaling van de kosten van de uitvaart bij een 
uitvaartondernemer, in geval van overlijden van de 
Verzekerde. De kosten worden vergoed tot het 
maximale verzekerde bedrag dat in de polis staat 
vermeld. 
 
Voor de meeverzekerde kinderen van de Verzekerde 
door middel van “kinderdekking” gelden dezelfde 
voorwaarden als voor de Verzekerde. Echter, de 
maximale dekking bedraagt 80% van het verzekerde 
bedrag van de ouder. Een minderjarige mag met slechts 
één ouder worden meeverzekerd. Kinderdekking geeft 
geen recht op uitkering van het resterende bedrag. De 
kinderdekking wordt beëindigd zodra het kind het 18e 
levensjaar betreedt. 
 
Artikel 4: Rechten op het moment van de uitvaart 
of crematie. 
1.Op het moment dat de Verzekerde komt te overlijden 
krijgt de persoon die verantwoordelijk is voor de 
uitvaart recht op de volledige vergoeding van de 
uitvaartkosten tot het maximaal verzekerde bedrag 
zoals vermeld in de polis. 

 
2. De verantwoordelijkheden van EXTURA komen 
volledig te vervallen indien:  
 
 
a. de Verzekerde komt te overlijden als gevolg van het 
plegen van zelfmoord, tenzij de verzekering minstens 
twee volle jaren geldig is. 
b. de Verzekerde komt te overlijden gedurende of als 
gevolg van deelname in de oorlog, georganiseerde strijd 
of enige vorm van geweldadige opstand, personen die 
door de overheid zijn uitgezonden naar een 
oorlogsgebied zijn hiervan uitgezonderd. 
c. overlijden van de Verzekerde veroorzaakt is door  een 
bloedverwant (eerste en tweede graads) van de 
Verzekerde. 
d. indien de verzekerde komt te overlijden als gevolg 
van een (inter)nationale noodtoestand. 
e. de Verzekerde komt te overlijden door participatie in 

gevaarlijke activiteiten zoals ‘street racing’ of ‘drag race’  
met auto of motor. 
f. de Verzekerde komt te overlijden als gevolg 
geweldadige criminele praktijken. 
g. de Verzekerde komt te overlijden als gevolg van 
drugssmokkel in de breedste zin van het woord.  
h. de Verzekerde, voordat de vijf volledige jaren vanaf 
acceptatie van de polis zijn bereikt , komt te overlijden 
aan de gevolgen van AIDS. 
 
EXTURA stelt zich vrij van de verplichtingen in de 
overeenkomst  indien op het moment van overlijden de 
Verzekerde één of meerdere betalingen is verschuldigd 
gedateerd  30 dagen of meer vóór het overlijden van de 
Verzekerde. 
 
Artikel 5: Overlijden van de Verzekerde 
1.   Bij het overlijden van de Verzekerde dienen de 
volgende bescheiden bij EXTURA te worden ingediend: 
a. De polis; 
b. Een officiele overlijdensakte van het 
bevolkingsregister; 
c. Een afschrift van de laatste betaling vóór het 
overlijden; 
d. Een medische verklaring met oorzaak van overlijden, 
dit indien de verzekering minder dan vijf jaar (volle 
jaren) van kracht is op het moment van overlijden.  
 
2. Betaling van de factuur zal enkel geschieden na  
ontvangst van alle vereiste bescheiden en 
akkoordbevinding van EXTURA , en na het indienen van 
de facturen die direct zijn verbonden met de 
uitvaartkosten van de overledene. 
 
3.  Indien om welke reden dan ook, de uitvaart niet kan 
plaatsvinden worden de betaalde premiebedragen, na 
het aftrekken van de admistratiekosten, gerestitiueerd. 
Na de restitutie komen alle rechten betreffende de 
uitvaartverzekering te vervallen. 
 
4. Bij de geboorte van een levenloos kind of een kind 
dat binnen 30 dagen na de geboorte (normale bevalling) 
komt te overlijden, wordt  7.5% van het verzekerde 



 

bedrag van elke ouder vergoed indien de verzekering 
minimaal 3 maanden van kracht is en de voorwaarden 
en condities van de betreffende polis(sen) niet in conflict 
zijn met de mogelijke betaling van de kosten in dit 
geval. Indien het kind op moment van overlijden niet 
wettelijk is erkend zal het vaderschap worden 
aangedragen aan de wettelijke echtgenoot van de 
moeder. Indien deze ook een Verzekerde is, zal 7.5% 
toegevoegd worden aan het maximaal verzekerde 
bedrag voor de uitvaart van het kind, zoals hiervoor 
beschreven. 
 
Artikel 6: Betaling van de premie, duur en einde 
van de verzekering.  
1. De dient premie te worden voldaan via automatische 
incasso of door contante betaling op het kantoor van 
EXTURA. De Verzekerde is verantwoordelijk voor  tijdige 
betaling van het verzekerd bedrag. Indien de 
Verzekerde van bank veranderd dient deze ervoor te 
zorgen dat de betalingen  via de nieuwe bank tijdig 
geschieden. De verzekerd kan er ook voor kiezen om 
vóór de eerstvolgende betaaldatum op het kantoor van 
EXTURA langs te gaan om de wijziging door te geven. 
De Verzekerde is voor minimaal een jaar gebonden aan 
de betaling van de premie. 
 
2. De Verzekerde is verplicht het verschuldigde bedrag 
vóór de vervaldatum van de factuur (de twintigste van 
elke maand) te betalen. Indien deze dag op een 
weekend of feestdag valt, wordt de vervaldatum 
automatisch verschoven naar de vrijdag daarvoor. 
 
3. Indien de premie niet binnen 30 dagen na de 
vervaldatum, zoals genoemd in artikel 6.2, wordt 
betaald is de Verzekerde in gebreke zonder dat er een 
aanmaning is vereist. De rechten die de Verzekerde op 
op basis van de polis heeft, komen vanaf dat moment te 
vervallen. EXTURA heeft dan het recht de polis als 
ongeldig te verklaren. 
 
4. Waneer de Verzekerde de rechten van de polis 
verliest,  zoals genoemd in artikel 6.2 en 6.3, heeft 
EXTURA het recht om de polis te hervatten na volledige 
betaling van de verschuldigde premie(s) en de 
bijkomende administratiekosten. In dit geval kan 
gevraagd worden naar de betalingsbewijzen van de 

premie(s). 
 
5. De premie kan jaarlijks conform de ontwikkelingen 
van de markt worden aangepast. 
 
  
Artikel 7: Geboortedatum of andere incorrecte 
gegevens. 
Indien de geboortedatum of de gezondheidsgegevens in 
de polis niet in overeenstemming blijken te zijn met de 
werkelijke gegevens – buiten beschouwing gelaten dat 
hierdoor de premie verkeerd is berekend- is de 
Verzekerde verplicht dit per direct aan EXTURA te 
melden. Indien dit niet wordt gedaan kunnen de 

voordelen die door deze polis worden gegarandeerd 
worden ontnomen. 
 
De Verzekerde is verplicht alle adreswijzigingen tijdig 
door te geven aan EXTURA en wordt verwacht te wonen 
op het adres zoals vermeld op het aanvraagformulier of 
op het adres overeenkomstig de laatst verwerkte 
adreswijziging in de administratie van EXTURA. 
 
Artikel 8:  Premievrije periode 
Wanneer de premievrije periode van de polis is bereikt 
zal de facturering voor het maandelijks premiebedrag 
worden stopgezet en zal de polis permanent worden 
verlengd. De Verzekerde(n) zullen verzekerd blijven 
conform de polisvoorwaarden indien de gefactureerde 
premies tot de afgesproken datum worden geannuleerd. 
Afloop van de premie kan slechts geschieden indien de 
polis geldig was gedurende de aangegeven premievrije 
op polis en op het moment dat alle premies zijn 
geannuleerd. Op het moment van overlijden worden de 
kosten van de uitvaart vergoed tot het maximaal 
verzekerde bedrag zoals aangegeven door EXTURA. 
 
Artikel 9: Gebruik van het Verzekerde bedrag 
EXTURA kan op geen enkele manier invloed uitoefenen 
op het type kosten van de uitvaart waarvoor het 
Verzekerde bedrag wordt gebruikt. De persoon of 
personen die op het aanvraagformulier als 
verantwoordelijke(n) staan aangeschreven voor de 
uitvaart, de wettelijke erfgenamen, of degenen die 
volgens de wet aangeschreven staan als 
verantwoordelijken om de kosten van de uitvaart te 
dragen, zijn volledig vrij in hun keuze in artikelen en 
diensten voor zowel een uitvaart als crematie, 
uitvaartondernemer, kerkhof etc. 
 
EXTURA zal vrijgesteld worden van alle 
verantwoordelijkheid op het moment dat de facturen 
van de uitvaart of crematie, inclusief de kosten van het 
verblijf en/of reiskosten van de familie van de 
Verzekerde, tot het maximaal verzekerde bedrag zijn 
betaald. 
 
Artikel 10: Duplicaatpolis 
In geval van verlies of vernietiging van de polis  kan op 
verzoek van de verzekeringnemer een nieuwe polis 

(duplicaat) worden afgegeven.  Hiervoor kunnen 
poliskosten in rekening worden gebracht. Bij afgifte van 
een duplicaat komt de voorgaande polis te vervallen. 
 
Artikel11: Geschillen 
Gevallen waarvoor de condities in deze polis niet 
toereikend zijn worden door EXTURA, in overleg met de 
Verzekerde of de wettelijke erfgename(n), beoordeeld. 
Wanneer het oordeel voor de Verzekeringsnemer niet 
bevredigend is kan deze zich wenden tot de 
geautoriseerde rechter van Pais Kòrsou. 
 
Wat betreft informatie over deze polis en eventuele 
aanhangsels kan de Verzekerde terecht bij het kantoor 
van EXTURA.
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