OMSCHRIJVING

PRODUCTEN
Aanbieder
Verzekeraar
Vormen
Software

De GoedIdee Eenjarig Nabestaandenverzekering is een overlijdensrisicoverzekering waarbij
een scherpe premie, digitale afname van de gezondheidsverklaring en een digitaal De premie
wordt maandelijks opnieuw vastgesteld op basis van het actuele verzekerde bedrag en
leeftijd van de verzekerde. Bij gelijkblijvend verzekerd bedrag stijgt daardoor de polispremie
maandelijks met het ouder worden van de verzekerde.

Dazure B.V.
Leidsche Verzekering Maatschappij N.V.
Verzekerd bedrag: gelijkblijvend, lineair dalend of annuïtair dalend (1%-12%)
Aanvraagapplicatie (www.dazure.nl)

ACCEPTATIENORMEN
Minimale aanvangsleeftijd
Maximale aanvangsleeftijd
Maximale eindleeftijd
Minimale verzekeringsduur
Maximale verzekeringsduur
Minimaal verzekerd bedrag
Maximaal verzekerd bedrag
Minimale premie
Keuringsgrens
En-bloc bepaling
Te verpanden aan
Aantal verzekeringsnemers
Aantal verzekerden
Premiesplitsing
Kosteninhouding
Kruislings

18 jaar
65 jaar
80 jaar
5 jaar
50 jaar
€ 25.000,-€ 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)
> € 400.000,- t/m 50 jaar (voor verzekerden van 51 jaar en ouder gelden afwijkende
medische waarborgen)
Ja, positieve en-bloc clausule (premie kan alleen naar beneden bijgesteld worden)
Iedere geldverstrekker in Nederland
maximaal 2
maximaal 2
ja, premiesplitsing is mogelijk
5% van de risicopremie plus maandelijks € 3,50,-. Deze kosten zijn reeds verwerkt in de
premie en worden gespecificeerd in de offerte.
ja, is mogelijk

BIJZONDERHEDEN
Optieclausule
Premiebetaling
Premieverlaging

Voorwaarden

Voorlopige dekking

SERVICEDESK

1 maal per jaar 15% verhogen (zie voorwaarden GoedIdee Eenjarig Nabestaandenverzekering);
beperkt tot maximaal 2 maal het verzekerde bedrag bij aanvang van de verzekering.
Enkel maandbetaling mogelijk, middels automatische incasso.
Voor bestaande klanten kan de premie gedurende de looptijd ook worden verlaagd.
Dazure heeft dit al meerdere malen bewezen door een premieverlaging door te voeren. Dit is
uniek in Nederland.
Op de GoedIdee Eenjarig Nabestaandenverzekering zijn de volgende voorwaarden van
toepassing: Algemene Voorwaarden GoedIdee Eenjarig Nabestaandenverzekering en
Voorwaarden Verzekeraar GoedIdee Eenjarig Nabestaandenverzekering.
Na ontvangst van de aanvraag en ingevulde gezondheidsverklaring geldt er een voorlopige
ongevallendekking gedurende maximaal 3 maanden voor maximaal € 250.000,-. Zie ook de
(rand)voorwaarden in de offerte.

076 - 531 0758

servicedesk@dazure.nl

06 - 308 792 25

