GoedIdee Eenjarig Nabestaandenverzekering
Omschrijving
De GoedIdee Eenjarig Nabestaandenverzekering is een overlijdensrisicoverzekering
waarbij een positieve en-bloc clausule, een goede marktconforme premie, digitaal
aanvraagtraject, met elektronische gezondheidsverklaring en medische beoordeling,
volledige transparantie en de zorgplicht centraal staat. De unieke kenmerken zijn dat
er tussentijdse premieverlagingen en/of verbeteringen in voorwaarden doorgevoerd
kunnen worden, voor nieuwe én bestaande klanten. Daarbij wordt de premie
maandelijks opnieuw vastgesteld op basis van het actuele verzekerde bedrag en leeftijd van de verzekerde. Bij
een gelijkblijvend verzekerd bedrag stijgt daardoor de polispremie maandelijks met het ouder worden van de
verzekerde.

Achtergrond
Aanbieder
Verzekeraar

Dazure B.V.
Leidsche Verzekering Maatschappij N.V.

Doelgroep
Algemeen

Specifiek

Deze verzekering is ontwikkeld voor de consument die er voor wil zorgen
dat zijn/ haar nabestaanden goed achterblijven na overlijden. Dat kan zijn
als zekerheid omdat er een (hypothecaire) lening wordt gesloten, successie
afgedekt wordt, als compagnonsverzekering of bijvoorbeeld omdat het
wegvallen van het inkomen opgevangen wordt. Met de uitkering kun je er
voor zorgen dat grote financiële gevolgen voorkomen worden, als er sprake
is van overlijden van de verzekerde.
Dit is een overlijdensrisicoverzekering voor de bewuste consument, die het
belangrijk vindt om als bestaande klant dezelfde behandeling te krijgen als
een nieuwe klant. Deze verzekering onderscheidt zich dan ook op unieke
kenmerken binnen de voorwaarden, die deze consument aanspreken.

Productkenmerken
Aanvangsleeftijd
Maximale eindleeftijd
Verzekeringsduur
Verzekerd bedrag
Minimale premie
Dekkingen
Keuringsgrens
En-bloc bepaling
Verpanding
Verzekeringnemer(s)
Verzekerde(n)
Premiesplitsing
Kruislings opmaken
Kosteninhouding

18 jaar t/m 65 jaar
75 jaar
5 t/m 30 jaar
€ 25.000 t/m € 2.500.000 (daarboven in overleg)
Geen, premie wordt gebaseerd op 1-jarig tarief en stijgt maandelijks op
basis van de leeftijd van de verzekerde (en verzekerd bedrag).
Gelijkblijvend, lineair dalend of annuïtair (1-12%) dalend verzekerd bedrag
>€ 400.000 t/m 50 jaar, voor verzekerde van 51 jaar en ouder gelden
afwijkende medische waarborgen
Ja, een positieve en-bloc clausule (enkel verbeteringen in premie en/of
voorwaarden mogelijk)
Mogelijk, aan alle geldverstrekkers in Nederland
Maximaal 2 per verzekering
Maximaal 2 per verzekering
Ja, premiesplitsing is mogelijk indien beide verzekeringnemers ook
verzekerde zijn.
Is mogelijk
5% van iedere premie plus maandelijks € 3,50. Deze kosten zijn reeds
verwerkt in de premie en worden gespecificeerd in de offerte.

Bijzonderheden
Premieverlaging

Optieclausule
Premiebetaling
Voorlopige dekking

Mutaties

Uitkering

Niet verzekerd

Voorwaarden

Voor bestaande relaties kan de premie gedurende de looptijd worden
verlaagd. Dazure heeft dit al meerdere malen bewezen door een
premieverlaging door te voeren, zonder dat de relatie hier iets voor hoeft
te doen. Dit is uniek in Nederland!
Eenmaal per jaar verzekerd bedrag verhogen met maximaal 15% zonder
nieuwe medische waarborgen. (zie polisvoorwaarden)
Gelijkblijvende premie, middels automatische incasso. Betaling kan per
maand, kwartaal, half jaar of jaar.
Na ontvangst van de aanvraag geldt er een voorlopige (ongevallen)dekking
gedurende maximaal 3 maanden voor maximaal € 250.000,-. Nadat de
verzekerde medisch is geaccepteerd, is er een volledige dekking voor
overlijden. Zie ook de (rand)voorwaarden in de offerte.
Mutaties kunnen per e-mail of via mutatieformulieren ingediend worden.
Indien er sprake is van een mutatie met risicoverhoging, kunnen medische
waarborgen gevraagd worden. De mutaties worden verwerkt onder het
bestaande polisnummer.
Verwerking ligt gemiddeld op een werkdag, spoedmutaties worden binnen
een uur verwerkt door onze Servicedesk.
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.
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, langdurig buitenland verblijf of als het verboden is
om een verzekeringsovereenkomst te sluiten met deze persoon.
Op de GoedIdee Eenjarig Nabestaandenverzekering zijn de volgende
voorwaarden van toepassing:
Algemene Voorwaarden GoedIdee Eenjarig Nabestaandenverzekering en
Voorwaarden Verzekeraar GoedIdee Eenjarig Nabestaandenverzekering.

Distributie
Deze verzekering wordt geadviseerd door een financieel adviseur, omdat het een verzekering is met unieke
kenmerken en daardoor ook soms meer uitleg vraagt. Een adviseur kan de toegevoegde waarde goed laten
zien door de consument te wijzen op de verschillen in overlijdensrisicoverzekeringen, niet enkel in premie,
maar ook in voorwaarden. De consument kan deze verzekering niet rechtstreeks bij Dazure afsluiten.

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 maken verzekeringen die passen in de wereld van nu,
eerlijke producten 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.

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.

