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VIRSEKER BEGRAFNISPLAN 
Bepalings en Voorwaardes

WAT DIE BEGRAFNISPLAN DEK
Die begrafnisplan bied die versekerde lewe maandelikse dekking vir dood as gevolg van ‘n ongeluk of natuurlike oorsake. Repatriasie-bystand word ook 
by die dekking ingesluit. 

Beskrywing van voordele
Natuurlike en onnatuurlike doodsvoordeel: 
• Individuele dekking: vir die hooflid alleen.
•  Familiedekking: vir die hooflid en lewensmaat plus een tot vyf afhanklike kinders tot die ouderdom van 21 (of tot 25 as hulle geregistreerde, 

voltydse studente is).
• Uitbreidingsopsies vir dekking van individuele familielede is ook beskikbaar teen ’n bykomende premie.
• Dood as gevolg van MIV-/Vigsverwante siektes word gedek.
• Eise sal binne twee werksdae of minder uitbetaal word – mits al die dokumentasie ontvang is.

Repatriasie-bystand
•  Indien ‘n versekerde lewe te sterwe kom, word die naasbestaandes die geleentheid gebied om die begrafplaas  en die begrafnisonderneming  

te kies.
• Die stoflike oorskot word dan na die begrafnisondernemingstak wat naaste aan die begrafnis is,gestuur. 
• Hierdie diens word slegs aangebied as beide die dood en begrafnis binne die grense van Suid Afrika plaasvind. 

Kwalifisering vir dekking
Dekking sal slegs toegestaan word indien die versekerde lewe se intree-ouderdom tussen 18 en 65 is.

Hoe werk my betalings?
Jou begrafnisplan bied maandelikse dekking. ’n Maandelikse premie sal vooraf, op die aftrekdatum soos wat dit op jou skedule verskyn, verhaal word. 
Indien ons nie in die maand wat op die aktivering van jou polis volg (of in die daaropvolgende maande) jou premie op die gekose aftrekdatum ontvang 
nie, sal ’n grasietydperk van 15 dae aan jou toegestaan word om die premie te betaal. Jy sal ook nie vir daardie maand gedek wees nie.

Premieverpligtinge
a)  Jou premieverpligtinge word in jou skedule onder “Betalingsbesonderhede” uiteengesit. Hier sal jy besonderhede oor jou betaalbare premies, 

inligting rakende die betaalwyse sowel as die datum waarop jou premie afgetrek word, vind. Jou polis sal slegs met ontvangs van die eerste 
premie in werking tree.

b)  Let asseblief dat ons ooreengekom het om die premie per debietorder te verhaal. Jou debietorder sal op die datum waarop ooreengestem is 
verhaal word. Ons behou die reg voor om die premie op ’n alternatiewe datum te verhaal in ’n poging om seker te maak dat jy steeds verseker is. 
Hierdie dag mag dalk op ‘n naweek of ‘n openbare vakansiedag val en in so ‘n geval sal die aftrekking óf op die laaste werksdag voor óf op die 
Maandag of eerste werksdag ná die betrokke naweek of vakansiedag gemaak word. Indien ons nie jou premie op die gewone aftrekdatum 
ontvang nie sal ons, met die doel om jou dekking aktief te hou, poog om op ‘n meer gepaste datum jou premie te verhaal. As die premie vir drie 
opeenvolgende maande nie betaal word nie, sal die polis onmiddellik gekanselleer word.

Uitsluitings
Indien die versekerde lewe se dood binne die eerste 24 maande vanaf polisaanvangs plaasvind en direk of indirek aan selfmoord of ’n selfmoordpoging 
toegeskryf kan word, sal dekking nie goedgekeur en voordele nie uitbetaal word nie. Hierdie bepaling geld in alle gevalle – ongeag of die selfmoord (of 
poging daartoe) deur waansin (tydelik of permanent), geestesiekte, of die invloed van dwelms of alkohol veroorsaak is.

Hoe maak ek veranderings?
• Bel die Kliëntediensnommer by 0860 09 46 24.
•  As jy ’n verandering wil maak of genoeg van ons gehad het en die polis wil kanselleer, is dit geldig vanaf die datum waarop jy met ons 

ooreengekom het.
• Ons mag jou polis verander of kanselleer deur jou 31 dae skriftelike kennis te gee.

Jou verpligtinge 
As jy nie die volgende nakom nie, mag ons jou dekking kanselleer. 

Daarom moet jy ons asseblief:

• van ware en volledige inligting voorsien.
•  in kennis stel van enige iets wat jy nog nie vir ons gesê het nie, maar wat belangrik kan wees vir ons om aan te hou met jou versekering. Jy moet 

ons ook laat weet as enige iets verander wat belangrik mag wees vir ons om steeds jou polis in die toekoms te aanvaar. 
•  nie van inligting voorsien wat tot enige mate wanvoorstelling, weerhouding of onware feite bevat nie. Jou eise kan negatief hierdeur beïnvloed word. 

So iets mag ook tot die besluit lei om nie langer polisvoordele aan jou toe te staan nie of om jou dekking af te keur. 
•  daarvan bewus maak as enige polisbesonderhede of verklarings nie ten volle korrek is nie of indien enige van hierdie besonderhede of verklarings 

verander.



Verkope, Kliëntediens en Eise:
0860 09 46 24

Hierdie Begrafnisplan word onderskryf deur 1Life, ‘n gemagtigde finansiële-diensverskaffer (FDV-lisensienommer: 24769).

Virseker is ’n produk van Auto & General Versekeringsmaatskappy Bpk, ’n gemagtigde finansiële-diensverskaffer (FDV-lisensienommer: 16354).

Enige verwysing na “ons”, “deur” of “met” in hierdie dokument verwys na Auto & General. Bepalings en voorwaardes geld. 13
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