Wat gebeurt er als ik mijn verzekeringspremie niet betaal?
BETALEN
Rond de 25ste van de maand wordt de
premie geïncasseerd.

HERINCASSO
Is de incasso niet gelukt dan wordt rond
de 8ste of de 25ste van de maand erna
nogmaals een incassopoging gedaan.

1STE EN 2DE HERINNERING
Wanneer de herincasso niet gelukt is, volgt
er een herinnering om de premie binnen 1
maand te voldoen. Na deze maand volgt
een 2e en tevens laatste herinnering.

LAATSTE INCASSO POGING
Vervolgens doen we nog een laatste
poging om de premie te incasseren, dit
vindt 8 dagen na de laatste herinnering
plaats.

AANKONDIGING ROYEMENT
Daarna zullen we een mail sturen waarin
we aangeven dat we de polis gaan
beëindigen. Wanneer geen reactie volgt
zal de polis na een week worden
beëindigd.

Scildon
GoedIdee overlijdensrisicoverzekering

Heb je al betaald? Fijn! Lukt het niet om je premie
te betalen? Neem dan gelijk contact met ons op
via 076 531 0758 of via financieel@dazure.nl. Wij
kijken dan samen met jou hoe we je kunnen
helpen, bijvoorbeeld met een betalingsregeling.

Heb je de premie niet betaald binnen 5 dagen na
het versturen van de laatste herinnering dan ben
je niet verzekerd. Heb je een betalingsachterstand? Dan kunnen wij je verzekering beëindigen.
Je moet dan nog steeds de premie betalen.

Alle extra incasso’s worden vooraf aangekondigd.
Zo sturen we voorafgaand aan de herincasso een
SMS en ontvang je bij de laatste incassopoging een
aankondiging per mail. Zorg altijd dat je gegevens
up to date zijn en stuur bij wijzigingen in je
gegevens een mail naar servicedesk@dazure.nl.

Hebben alle hierboven genoemde acties niet
gezorgd voor een betaling of een reactie, dan zijn
we helaas genoodzaakt de polis te beëindigen.

ITLEG EN EXTRA INFORMATIE
Premie

Dekking vervallen

Het bedrag dat je aan ons betaalt voor je
verzekering.

Is de polis beëindigd? Dan ben je niet meer
verzekerd. Dat betekent dat er geen recht meer is
op een uitkering bij overlijden.

Dekking
Datgene waarvoor je verzekerd bent.

Vragen?
076 531 0758 of financieel@dazure.nl

