
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 
 
GoedIdee Inkomensbeschermer 
 

Omschrijving 

Met de GoedIdee Inkomensbeschermer kun je zorgen dat je bij 

arbeidsongeschiktheid (AO) of werkloosheid (WW) voldoende netto inkomen 

behoudt om je hypotheek en andere kosten van levensonderhoud te kunnen 

blijven betalen. Je ontvangt maandelijks een netto bedrag afgestemd op jouw 

situatie.  

Achtergrond 
Aanbieder Dazure B.V. 
Verzekeraar N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij 

 
Doelgroep 
Algemeen Deze verzekering is ontwikkeld voor de werknemer in loondienst, die 

minimaal 16 uur per week werkt en Nederlands belastingplichtig is. De 
werknemer woont in Nederland (of maximaal 50 km van de Nederlandse 
grens) en sluit op moment van de aanvraag van de verzekering een nieuwe 
hypotheek in Nederland af voor de eigen (primaire) woning.  

Specifiek Dit is een verzekering voor de consument die het belangrijk vindt om in 
situaties van inkomensterugval, veroorzaakt door arbeidsongeschiktheid of 
werkloosheid, een passende uitkering te ontvangen om het inkomen aan te 
vullen.  
Deze verzekering is niet bedoeld voor ZZP-ers of mensen die geen 
hypotheek gaan sluiten. Deze verzekering mag niet worden gesloten in 
combinatie met een woonlastenverzekering of individuele WGA-hiaat 
verzekering.  

 
Productkenmerken 
Aanvangsleeftijd 18 jaar t/m 59 jaar 
Maximale eindleeftijd 66 jaar 
Verzekeringsduur 5 t/m 30 jaar (gelijk aan looptijd hypotheek) 
Verzekerde som  € 125 t/m € 3.000 per maand, maximaal 90% van het netto inkomen.  
 Je kunt een andere verzekerde som opgeven bij volledige AO (A: 80-100%) 

en gedeeltelijke AO (B: 35-80%). Eventueel kan er tevens een afwijkende 
verzekerde som bij WW opgegeven worden.   

Minimale premie Geen 
Premievrijstelling bij uitkering Ja, bij AO volledige premievrijstelling. Indien WW uitkering, dan is er enkel 

sprake van premievrijstelling voor de WW premie.  
Premiebetaling Maandelijks op basis van automatische incasso. 
Uitgesloten beroepen De beroepen die uitgesloten zijn van de verzekering zijn: Creatieve 

beroepen (bijv. kunstenaar, schrijven, acteur), beroepsduikers (waaronder 
onderwaterlassers), beroepssporters, beroepen in de offshore, 
beroepsmilitairen, beroepen waarbij men uitgezonden wordt naar een land 
buiten de EU.  

Dekking Deze verzekering biedt dekking bij arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en 
(in geval van een ongeval) overlijden. Bij overlijden wordt er eenmalig een 
uitkering van € 15.000 uitgekeerd.  

Fiscaal De premie is niet aftrekbaar. 
Optierecht Maximaal 5% (verhogen verzekerde som zonder nieuwe medische 

waarborgen). In de 12 maanden voor het verzoek mag de verzekerde 
maximaal 10 werkdagen ziek zijn geweest.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziekte/ arbeidsongeschiktheid: AO 
Definitie AO Als de verzekerde 35% of meer arbeidsongeschikt is bevonden (door UWV). 
Carenzperiode (no claim) Nee 
AO criterium Wel van toepassing. Gangbare arbeid (UWV volgend). 
Eigen risicoperiode 1 of 2 jaar 
Uitkeringsduur Vanaf einde eigen risicoperiode tot herstel of einddatum van de 

verzekering. 
Uitkering Er volgt een uitkering als verzekerde 35% of meer arbeidsongeschikt is. 

Afhankelijk van de mate van AO en restverdiencapaciteit wordt de 
betreffende verzekerde som uitgekeerd.  

Eerste melding AO Binnen 3 maanden van voortdurende arbeidsongeschiktheid. 

 
Werkloosheid: WW 

 

Definitie WW WW kan meeverzekerd worden indien verzekerde een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft. Het dient te gaan om 
onvrijwillige werkloosheid. Deze dekking wordt verzekerd in combinatie 
met de AO dekking.  

Carenzperiode (no claim) 6 maanden vanaf ingangsdatum polis. 

Eigen risicoperiode Niet van toepassing. 

Verzekerde som Er kan afgeweken worden van de verzekerde som bij AO. De verzekerde 
som bij WW is gemaximeerd op de verzekerde som bij volledige AO.  

Uitkeringsduur Maximaal 12 maanden. 

Uitkering 100% van de verzekerde som per maand, als de verzekerde volledig 
werkloos is. Indien gedeeltelijk werkloos is er een keuze: uitkering naar 
rato of (voorlopig) afzien van de uitkering. 

Uitsluitingen Vrijwillige werkloosheid, seizoenswerk. 

Eerste melding werkloosheid Binnen 30 dagen na de eerste dag van werkloosheid. 

Voorwaarden Op de GoedIdee Inkomensbeschermer zijn de volgende voorwaarden van 
toepassing:   
Algemene Voorwaarden GoedIdee Inkomensbeschermer en Aanvullende 
voorwaarden 

 
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 inkomens- en woonlastenverzekeringen, 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 076-531 0758 
E-mail servicedesk@dazure.nl 
Whats-app 06-3087 9225 
Bereikbaarheid 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. 

 


