ALGEMENE VOORWAARDEN PC AfscheidSparen

1.

ALGEMEEN

1.1 Wat bedoelen wij met de volgende woorden
Wij/ons
Stichting PC Uitvaart Deposito.
Wij zijn gevestigd aan de Ookmeerweg 273, 1067
SP Amsterdam.
PC AfscheidSparen
Een depositorekening die wij voor u openen en
beheren.
Begunstigde
De door u gekozen persoon of personen, voor wie
de toekomstige uitvaart wordt betaald van het
bedrag op de rekening van PC AfscheidSparen. Dat
kunnen ook twee personen zijn.
Aanvrager
De persoon die de rekeninghouder van de
depositorekening is.
Rekeninghouder
De persoon die de depositorekening beheert.
Saldo
Het geldbedrag op de rekening van PC
AfscheidSparen. Dit bedrag bestaat uit het geld dat
u heeft gespaard en de rente over dat bedrag.
PC Uitvaart Begeleiding
PC Uitvaart Begeleiding BV, gevestigd aan de
Ookmeerweg 273, 1067 SP Amsterdam, verzorgt
uitvaarten in een deel van Nederland (regio).
Regio
Gemeenten in Noordwest- en een deel van
Zuidwest- Nederland waarin PC Uitvaart werkt. De
lijst met gemeenten staat op www.pc.nl
Peildatum
De datum waarop, één keer per jaar, de rente wordt
gestort op de PC AfscheidSparen rekening
(1 januari van ieder jaar).
Restbedrag
Het geldbedrag dat op de PC AfscheidSparen
rekening overblijft, als alle kosten voor de uitvaart
van de begunstigde betaald zijn.

PC UitvaartCompact
Eenvoudige standaard uitvaartpakketten met een
vaste scherpe prijs.
1.2 Wat doet u met PC AfscheidSparen
Met het geld dat u stort op de PC AfscheidSparen
rekening spaart u voor de toekomstige uitvaart van
de begunstigde. Het saldo van deze rekening kan
alleen gebruikt worden voor het betalen van een
toekomstige uitvaart van de begunstigde. U kunt dit
saldo, of een deel daarvan, niet gebruiken voor iets
anders.
1.3 Als u en de begunstigde niet dezelfde
persoon zijn
Als u overlijdt, kan de begunstigde ook de
aanvrager van deze PC AfscheidSparen rekening
worden.
1.4 Een begunstigde kan niet worden gewijzigd
De PC AfscheidSparen rekening hoort bij één of
twee vaste begunstigde(n). Deze naam of namen
staan op het bewijs van inschrijving dat u ontvangt
nadat wij de rekening hebben geopend.
Begunstigde(n) kunnen niet worden vervangen door
één of twee andere personen.
2.

REKENING OPENEN EN
(VERVOLG)STORTING

2.1 Wanneer openen wij voor u een rekening?
Wij openen uw PC AfscheidSparen rekening als:
- wij uw aanvraag via onze website of via het
aanvraagformulier hebben ontvangen;
- wij de eerste storting van u hebben ontvangen.
Als u voor de eerste keer geld overmaakt op de
PC AfscheidSparen rekening is dat minimaal:


PC AfscheidSparen BASIS: € 100



PC AfscheidSparen DOEL: € 2.500



PC AfscheidSparen HOOG: € 6.000

2.2 Hoe maakt u geld over?
U kunt op vier manieren (vervolg)stortingen doen:

1. een eenmalige automatische incasso
2. een periodieke automatische incasso
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3. een betaling via IDEAL
4. een overschrijving op IBAN
NL56RABO0313583072 ten name van Stichting PC
Uitvaart Deposito
Wat is het maximale bedrag dat u kunt storten?
U kunt maximaal € 10.000 storten. Bij een
‘en/of rekening’ kunt u maximaal € 20.000 storten.
2.3 Weten hoeveel u moet sparen voor de
uitvaart?
Met de PC Kostencheck op onze website www.pc.nl
berekent u zelf wat de uitvaart ongeveer gaat
kosten. In de rekenhulp ‘periodieke storting’, die ook
op www.pc.nl staat, bepaalt u het bedrag van de
eerste betaling en de spaarperiode. Het bedrag dat
uit de rekenhulp komt, is het bedrag dat u
maandelijks gaat sparen. Dat bedrag moet minimaal
€ 10 per maand zijn. PC Uitvaart zorgt dat deze
betaling via automatische incasso wordt
afgeschreven.
2.4 Wat is de minimale vervolgbetaling?
Maakt u geen gebruik van de periodieke
automatische incasso? (zie punt 2.3) Dan is het
bedrag van iedere volgende storting minimaal
€ 150.
2.4 Automatische incasso
Wij stoppen met de dienstverlening van incasso als:
- wij twee keer achter elkaar het incassobedrag niet
kunnen innen;
- u het bedrag twee keer achter elkaar terugboekt
(stornering);
U moet daarna zelf de vervolgstortingen uitvoeren
(minimaal € 150 per vervolgstorting).
3.

KENMERKEN

3.1 De jaarlijkse rentebijschrijving
De rentevergoeding over het saldo van de
PC AfscheidSparen rekening wordt jaarlijks door
Stichting PC Uitvaart Deposito vastgesteld. De
actuele rentepercentages vindt u op
www.pc.nl/afscheidsparen.
De rentevergoeding wordt jaarlijks op 1 januari op
de PC AfscheidSparen rekening bijgeschreven.
Als de begunstigde komt te overlijden, wordt de
rente voor de laatste keer bijgeschreven vanaf 1
januari tot de datum van overlijden. Dit is de
gegarandeerde rentevergoeding van de rekening
waarop is gespaard.
3.2. Altijd de meest gunstige voorwaarden

De begunstigde heeft op basis van het saldo op de
rekening het meest gunstige voorwaarden:
- als op 1 januari (na rentebijschrijving) het
bedrag op de rekening € 2.500 of meer is en minder
dan € 6.000, is het rentepercentage van PC
AfscheidSparen DOEL van toepassing;
- als op 1 januari het bedrag op de rekening (na
rentebijschrijving) € 6.000 of meer is, is het
rentepercentage van PC AfscheidSparen HOOG
van toepassing.
3.3 En/of rekening
U kunt voor een PC AfscheidSparen rekening twee
begunstigden aanwijzen. Dat is een ‘en/of ‘rekening.
Het saldo, of een deel van het saldo, wordt gebruikt
voor de betaling van de uitvaart van de begunstigde
die het eerst overlijdt. Het saldo dat overblijft, is voor
de uitvaart van de begunstigde die het langst leeft.
3.4 Uitkeringsbonus
Een bonus van 5% wordt uitgekeerd over het
opgebouwde saldo op de PC AfscheidSparen
BASIS, PC AfscheidSparen DOEL en de PC
AfscheidSparen HOOG rekening. Bij een ‘en/of
rekening’ wordt 5% uitgekeerd over 50% van het
totale saldo. Het bedrag wordt uitgekeerd als de
begunstigde is overleden en PC Uitvaart de uitvaart
mag uitvoeren.
Wanneer wordt de bonus niet uitgekeerd?
Als de uitvaart door een collega uitvaartondernemer
wordt uitgevoerd of als het gespaarde bedrag wordt
gebruikt voor de aanschaf van een PC
UitvaartCompact-pakket.
3.5 Wordt de uitvaart niet door PC Uitvaart
uitgevoerd
Als de nabestaanden de uitvaart niet door PC
Uitvaart laten uitvoeren, worden er € 100
administratiekosten afgeschreven van het saldo op
PC AfscheidSparen rekening.
4.

UITKERING EN BEEINDIGING

4.1 Uitbetaling van het saldo


Zolang de begunstigde leeft, is uitbetaling van
het saldo op de rekening, of een deel daarvan,
uitgesloten.



Na het overlijden van de begunstigde worden
van het saldo op de rekening alle kosten, die te
maken hebben met de uitvaart, voor zover
mogelijk, betaald.



Als de uitvaart niet door PC Uitvaart wordt
uitgevoerd, moeten de nabestaanden de
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rekening(en) van de uitvaart van de begunstigde
naar ons sturen. Wij zorgen dan voor betaling
aan onze collega uitvaartondernemer. Er wordt
nooit meer uitbetaald dan het saldo op de
depositorekening inclusief de laatste
rentebijschrijving.


Van alle betalingen die te maken hebben met de
uitvaart van begunstigde, sturen wij een
overzicht aan de opdrachtgever van de uitvaart.



De erfgenamen moeten bewijzen dat zij recht
hebben op het saldo dat, na aftrek van alle
uitvaartkosten, overblijft op de rekening.
Hiervoor is een verklaring van erfrecht nodig.
Deze verklaring wordt gemaakt door een notaris.



Een eventueel restant kleiner dan 15% van het
opgebouwde spaarbedrag, wordt teruggestort op
de rekening van de begunstigde.



Bij een restant groter dan 15% van het
opgebouwde spaarbedrag, moeten
nabestaanden dit bedrag toewijzen aan een
andere PC AfscheidSparen rekening. Dat moet
binnen 5 jaar nadat de begunstigde is overleden
gebeuren. Na 5 jaar vervalt het bedrag aan ons.

4.2 Het beëindigen van de PC AfscheidSparen
rekening
De rekening wordt opgeheven als er geen saldo op
de rekening staat.
5 OVERIG
5.1 De uitvaart door PC Uitvaart
PC Uitvaart verzorgt uitvaarten in de regio. Met een
persoonlijke wensenlijst stelt u een uitvaartpakket
samen zoals u dat wilt. De afscheidsadviseurs van
PC Uitvaart helpen u graag bij uw keuze en leggen
duidelijk uit welke mogelijkheden er voor u zijn.

5.2 PC Uitvaart houdt u op de hoogte
Als u een PC AfscheidSparen rekening opent, bent
u een relatie van ons. Wij geven u daarom
regelmatig informatie over onze dienstverlening die
voor u belangrijk kan zijn.
5.3 Uw adresgegevens wijzigen
Alle berichten sturen wij naar het (woon)adres of
het e-mailadres dat u ons heeft opgegeven. Bij
verandering van deze adresgegevens bent u
verplicht om dit binnen 14 dagen schriftelijk (aan PC
Uitvaart Deposito, Postbus 75124, 1070 AC
Amsterdam) of per e-mail (depositofonds@pc.nl)
aan ons door te geven.
5.4 Wat doen wij met uw persoonsgegevens
PC Uitvaart Deposito gaat zorgvuldig om met
persoonsgegevens en zorgt ervoor dat verlies en/of
onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens
wordt voorkomen. Wij handelen volgens de
Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG). Meer informatie over wat er met uw
persoonsgegevens gebeurt, hoe deze worden
beveiligd, met wie deze eventueel worden gedeeld
en wat uw rechten zijn, kunt u lezen in onze
privacyverklaring www.pc.nl/juridische-informatie
5.5 Klachten melden
Heeft u een klacht over onze dienstverlening?
U kunt uw klacht dan schriftelijk indienen bij het
bestuur van het PC Depositofonds: Stichting PC
Uitvaart Deposito, Postbus 75124, 1070 AC
Amsterdam) of per e-mail via depositofonds@pc.nl
5.6 Tot slot
Bij situaties en onderwerpen die niet in deze
voorwaarden staan, beslist het bestuur van PC
Uitvaart Deposito.
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