Dazure Kredietbeschermer AO-WW
Omschrijving
Met de Dazure Kredietbeschermer AO-WW kun je de maandlasten van het krediet
blijven betalen als je jouw eigen beroep niet kunt uitoefenen door
arbeidsongeschiktheid (AO) of werkloosheid (WW). Je ontvangt een maandelijkse
uitkering (ter hoogte van de maandtermijn). Met de uitkering kunnen de
maandtermijnen van het krediet gedurende een bepaalde periode worden betaald. Indien je na uiterlijk 24
maanden uitkering minimaal 80% AO bent, wordt jouw actuele openstaande kredietsom volledig ingelost. Dit
bedrag is nooit hoger dan de kredietsom die je bij aanvang hebt verzekerd.

Producten
Aanbieder
Verzekeraar
Doelgroep

Software
Aanvraagtraject
Voorwaarden

Dazure B.V.
Chubb European Group SE
Voor werknemers in loondienst met een arbeidscontract voor
onbepaalde tijd (minimaal 16 uur per week) die een consumptief
krediet afsluiten.
Aanvraagapplicaties: Bizpropeller, Maex/Finix en Adviesbox
Het aanvraagtraject is volledig digitaal.
Op de Dazure Kredietbeschermer AO-WW zijn de volgende
voorwaarden van toepassing: Polisvoorwaarden Dazure
Kredietbeschermer AO-WW

Acceptatienormen
Minimale aanvangsleeftijd
Maximale aanvangsleeftijd
Maximale eindleeftijd
Minimale verzekeringsduur
Maximale verzekeringsduur
Minimaal verzekerd maandlast
Maximaal verzekerd maandlast
Maximale verzekerde kredietsom
Minimale premie
Premievrijstelling bij uitkering
Premiebetaling
Opzegging
Aantal verzekerden
Fiscaal

18 jaar
64 jaar
AOW-leeftijd (maximaal t/m 67 jaar)
1 jaar
30 jaar (gelijk aan de looptijd van het krediet)
Niet van toepassing
€ 2.300
€ 75.000
geen
Ja, bij AO-uitkering volledige premievrijstelling. Bij een WW-uitkering is
enkel sprake van WW-premievrijstelling
Maandelijks op basis van automatische incasso
Maandelijks (dagelijks opzegbaar met één maand opzegtermijn)
Maximaal 1 per verzekering
De premie is niet aftrekbaar.

Ziekte / Arbeidsongeschiktheid: AO
Definitie AO
Wachttijd (no claim)
Eigen-risicoperiode
AO-criterium

Uitkeringsduur

Er is dekking als de verzekerde arbeidsongeschikt is bevonden, op basis
van beoordeling verzekeraar
3 maanden vanaf ingangsdatum verzekering
1 maand, vanaf eerste dag arbeidsongeschiktheid
Beroepsarbeid, beoordeling door de verzekeraar: bij bepaling van
arbeidsongeschiktheid wordt beoordeeld of je het beroep nog volledig
kunt uitoefenen.
Vanaf einde eigen-risicoperiode tot de AOW-leeftijd of tot het moment
van herstel, met een maximum van 24 maanden.

Uitkering

Er volgt een volledige uitkering op basis van de actuele maandlast
(maximaal ter hoogte van de maandlast opgegeven bij aanvang van de
verzekering). Indien de verzekerde na of gedurende de uitkeringsduur
van maximaal 24 maanden minimaal 80% AO wordt bevonden, wordt
de resterende actuele kredietsom ingelost. Dit bedrag is nooit hoger
dan de gekozen verzekerde kredietsom bij aanvang van de verzekering.

Werkloosheid: WW
Definitie WW
Wachttijd (no claim)
Eigen-risicoperiode
Uitkeringsduur
Uitkering

Uitsluitingen

De verzekerde ontvangt minimaal 3 maanden een WW-uitkering van
het UWV. De WW-dekking is standaard meeverzekerd.
3 maanden vanaf ingangsdatum verzekering
1 maand, vanaf eerste dag werkloosheid
Vanaf einde eigen-risicoperiode tot de AOW-leeftijd of tot stoppen
uitkering UWV, met een maximum van 24 maanden.
Er volgt een volledige uitkering, als de verzekerde onvrijwillig werkloos
is en minimaal 12 maanden aaneengesloten heeft gewerkt voor
dezelfde werkgever.
Vrijwillige werkloosheid, voorkennis ontslag
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