GewoonIdee Hypotheek Overlijdensrisicoverzekering Powered by Allianz
Omschrijving
De GewoonIdee Hypotheek Overlijdensrisicoverzekering Powered by Allianz is
bedoeld om het financiële risico van overlijden af te dekken gedurende de looptijd
van een hypotheek. De verzekering keert eenmalig een bedrag uit als de
verzekerde overlijdt voor de einddatum.
Wij maken gebruik van een digitale gezondheidsverklaring, medische beoordeling
en aanvraagtraject.

Achtergrond
Aanbieder
Risicodrager

Dazure B.V.
Allianz Nederland Levensverzekering (handelsnaam), onderdeel van Allianz
Benelux N.V.
Vergunning: AFM nummer 12042158 (NL)

Doelgroep
Algemeen

Specifiek

Productkenmerken
Aanvangsleeftijd
Maximale eindleeftijd
Verzekeringsduur
Verzekerd bedrag

Premie (betaling)

Kosten

Niet-rokerskorting

Particulieren tussen 18 en 65 jaar met een woonadres in Nederland, die
een hypotheek hebben gesloten of gaan afsluiten en het financiële risico
van overlijden voor hun nabestaanden willen afdekken.
Deze verzekering is niet bedoeld voor particulieren die geen hypotheek
hebben gesloten of gaan afsluiten, of een financieel risico willen afdekken
boven de gemaximeerde bedragen per leeftijdscategorie (zie staffel onder
verzekerd bedrag). Deze verzekering kan niet worden afgesloten voor
zakelijk gebruik door een B.V. of N.V.

Tijdelijke overlijdensrisicoverzekering
18 t/m 65 jaar
75 jaar
1 t/m 58 jaar
Minimaal € 25.000
Maximaal (afhankelijk van de leeftijd van de verzekerde bij aanvang):
• € 500.000 t/m 50 jaar
• € 300.000 vanaf 51 t/m 60 jaar
• € 75.000 vanaf 61 t/m 65 jaar
De hoogte van het verzekerd bedrag kan bij een verzekering op twee
levens verschillen per verzekerde.
Gelijkblijvende maand- of jaarpremie, altijd automatische incasso.
Incasso via de adviseur is niet mogelijk. Bij een dalende dekking wordt de
duur premiebetaling ingekort. De verzekering kent geen afkoopwaarde of
premievrije waarde. Premievrije voortzetting is niet mogelijk.
De kosten zijn reeds verwerkt in de premie. Dit zijn kosten voor de
administratie, het incasseren van de premie en het beheer van de
verzekering. De doorlopende kosten bedragen 2 euro per maand.
Er is korting op de premie als de verzekerde minimaal 24 maanden niet
heeft gerookt en Dazure een niet-rokersverklaring heeft ontvangen. Als de
verzekerde (weer) gaat roken moet dit onmiddellijk aan Dazure worden

Dekkingen

En-bloc bepaling
Verpanding
Verzekeringnemer(s)
Verzekerde(n)
Premiesplitsing
Kruislings verzekeren

doorgegeven. Is de verzekerde bij Dazure bekend als niet-roker en blijkt
hij/zij toch te hebben gerookt? Dan verlagen wij de uitkering tot 50%.
Deze verzekering kent de volgende dekkingen van het verzekerd bedrag:
gelijkblijvend, lineair dalend of annuïtair dalend (1-12%). Bij een dalende
dekking is er sprake van een maandelijkse daling van het verzekerd bedrag.
Nee, we hanteren geen en-bloc clausule
(Gedeeltelijke) verpanding is mogelijk, aan alle geldverstrekkers in
Nederland
Maximaal 2 verzekeringnemers per verzekering
Maximaal 2 verzekerden per verzekering
Ja. Bij premiesplitsing (in verband met erfbelasting) altijd incasso van één
rekening.
Ja

Bijzonderheden
Medische acceptatie

Voorlopige dekking

Mutaties

Uitkering

Buitenland

Wij maken gebruik van een elektronische gezondheidsverklaring. Meer
informatie over de medische waarborgen die de verzekerde moet leveren
kun je hier vinden. Als bij de verzekeraar ook andere
risicoverzekeringsaanvragen zijn aangevraagd of afgesloten, kan dit van
invloed zijn op de medische waarborgen.
Na ontvangst van de aanvraag geldt er een voorlopige dekking gedurende
maximaal 3 maanden, zolang het overlijden het gevolg is van een ongeval.
Bij doel Hypotheek is de voorlopige dekking het aangevraagde verzekerde
bedrag met een maximum van € 500.000. Bij andere doelen is de
voorlopige dekking gemaximeerd op € 160.000.
Na medische acceptatie vervalt de voorwaarde van overlijden door een
ongeval. Vanaf dit moment geldt een volledige voorlopige dekking bij doel
Hypotheek voor maximaal 4 maanden, voor het aangevraagde verzekerde
bedrag met een maximum van € 500.000. Bij andere doelen dan Hypotheek
is er geen sprake van een voorlopige dekking.
De voorlopige dekking is gratis. Zie ook de voorwaarden.
De verzekering kent vanwege de lage premiestelling beperkte
wijzigingsmogelijkheden. Mogelijke wijzigingen zijn rookgedrag,
begunstiging en IBAN nummer. Andere wijzigingen zijn niet mogelijk.
Mutaties kunnen per e-mail of via mutatieformulieren ingediend worden.
Verwerking ligt gemiddeld op een werkdag, spoedmutaties worden binnen
een paar uur verwerkt door onze Servicedesk.
Bij overlijden wordt het verzekerde bedrag uitgekeerd. De uitkering bij een
verzekering op twee levens vindt plaats na het eerste overlijden. Hierna
wordt de verzekering beëindigd. Het verzekerd bedrag wordt uitgekeerd na
medische acceptatie, na ingangsdatum van de verzekering, na schriftelijke
acceptatie door verzekeringnemer van eventuele beperkende voorwaarden
of premieverhoging, binnen de grenzen van de verzekeringsvoorwaarden
en tot de einddatum of eerdere beëindiging van de verzekering.
Op basis van het verzamelde dossier beoordeelt de verzekeraar het recht
op uitkering. Indien er geen bijzonderheden zijn, wordt er binnen 2-3
weken uitgekeerd.
Als een verzekerde overlijdt in een land waarvoor op moment van afreizen
naar dit land een negatief reisadvies gold, dan is er geen dekking en
betalen we niet als de verzekerde is overleden door een gebeurtenis die
verband houdt met het negatieve reisadvies. Als een verzekerde emigreert
naar een land buiten de EU, wordt het risico beoordeeld aan de hand van
een vragenlijst.

Niet verzekerd

Voorwaarden

Er kan beperkt of niet worden uitgekeerd als de verzekerde overlijdt door
zelfdoding binnen 2 jaar na ingangsdatum van de verzekering, bij
verzwijging of fraude of als het verboden is om een
verzekeringsovereenkomst te sluiten met deze persoon.

Op de GewoonIdee Hypotheek Overlijdensrisicoverzekering Powered by
Allianz zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
Voorwaarden van de GewoonIdee Hypotheek Overlijdensrisicoverzekering
(GEHYA01).

Distributie
Aanvragen voor GewoonIdee Hypotheek Overlijdensrisicoverzekering Powered by Allianz kunnen worden
ingediend via een financieel adviseur. Klanten kunnen deze verzekering niet rechtstreeks bij Dazure afsluiten.
Dazure adviseert zelf niet. Ook voor advies kan een klant terecht bij een financieel adviseur.

Dazure
Met het idee ‘het moet ook anders kunnen’ zijn we in 2008 begonnen als productontwikkelaar van
verzekeringen, een klein team met grote plannen. We vinden dat je geen genoegen moet nemen met hoe de
dingen zijn en geloven dat het altijd beter kan! We bieden, in samenwerking met verzekeraars, eerlijke
producten aan die passen in de wereld van nu en die we ook willen aanbieden aan onze dierbaren. Dat laatste
is een mooie graadmeter voor ons om te toetsen of een nieuw idee goed genoeg is. Met de polis
administratie in eigen beheer als gevolmachtigde, willen we zorgen voor persoonlijke aandacht en super
service.

Disclaimer
Hoewel de grootst mogelijke zorg is besteed aan de samenstelling van deze productkaart, kan Dazure geen
verantwoordelijkheid accepteren voor eventuele fouten en/of verschillen. In alle gevallen zal uiteindelijke
acceptatie door de verzekeraar pas plaatsvinden op basis van een volledige ingevulde aanvraag. Aan de
bovenstaande samenvatting kunnen daarom geen rechten worden ontleend.

Servicedesk
Telefoon
E-mail
Whats-app
Bereikbaarheid

076-531 0758
servicedesk@dazure.nl
06-3087 9225
Iedere werkdag 08.30 - 17.30 uur; geen wachttijden of doorverbinden, we
houden van korte lijnen en je krijgt meteen een Servicedesk medewerker
aan de lijn.

