Omschrijving

Met de GoedIdee Woonlastenverzekering kun je de woonlasten blijven betalen als je
arbeidsongeschikt (AO) of werkloos (WW) wordt. De verzekerde ontvangt een maandelijkse uitkering
waarmee voor een bepaalde periode de woonlasten betaald kunnen worden. Indien de verzekerde
komt te overlijden door een ongeval, volgt er een uitkering van 24 keer de verzekerde som aan de
nabestaanden.

Product
• Aanbieder
• Verzekeraar
• Doelgroep

• Software
• Aanvraagtraject

• Voorwaarden
• Voorlopige dekking

Dazure B.V.
N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij
AO: Werknemer in loondienst, voor minimaal 16 uur per week.
Nederlands belastingplichtig en sluit een hypotheek af.
WW: minimaal 6 maanden aaneengesloten gewerkt voor de ingangsdatum WW dekking
en contract voor onbepaalde tijd.
Aanvraagapplicatie (www.dazure.nl) en adviespakketten (zoals Adviesbox) via een webservice
koppeling.
Het aanvraagtraject is volledig digitaal, evenals de medische beoordeling (elektronische
gezondheidsverklaring).
Op de GoedIdee Woonlastenverzekering zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
Polisvoorwaarden GoedIdee Woonlastenverzekering.
Na medische acceptatie geldt er een voorlopige dekking gedurende maximaal 3 maanden.
De voorlopige dekking geldt voor AO door ongeval, tot aan de ingangsdatum van de verzekering.

Acceptatienormen
• Minimale aanvangsleeftijd
• Maximale aanvangsleeftijd
• Maximale eindleeftijd
• Minimale verzekeringsduur
• Maximale verzekeringsduur
• Minimaal verzekerde som
• Maximaal verzekerde som
• Minimale premie
• Premievrijstelling bij uitkering
• Premiebetaling
• Opzegging
• Uitgesloten beroepen

• Fiscaal

18 jaar
59 jaar
AOW leeftijd (66 jaar) of tot VUT/ PRE pensioen
5 jaar
Looptijd hypotheek/ maximaal 30 jaar
€ 125,- per maand
€ 3.000,- per maand (100% van de hypotheeklasten, additionele woonlasten van 25% mee te
verzekeren).
Geen
Ja, bij AO uitkering volledige premievrijstelling. Indien WW uitkering, dan is er enkel sprake van
WW premievrijstelling.
Maandelijks op basis van automatische incasso
Maandelijks, dagelijks opzegbaar met één maand opzegtermijn
De beroepen die uitgesloten zijn van de verzekering zijn:
Creatieve beroepen (bijv. kunstenaar, schrijver, acteur), beroepsduikers (waaronder
onderwaterlassers), beroepssporters, beroepen in de offshore, beroepsmilitairen, beroepen
waarbij men uitgezonden wordt naar een land buiten de EU.
De premie is niet aftrekbaar.

Ziekte/ Arbeidsongeschiktheid: AO
• Definitie AO
• Carenzperiode (no claim)
• AO criterium
• Eigen risicoperiode
• Uitkeringsduur
• Uitkering
• Eerste melding AO

Als de verzekerde 35% of meer arbeidsongeschikt is bevonden (door arts van UWV), dan is er dekking.
Nee
Gangbare arbeid, UWV volgend: bij bepaling van (de mate van) arbeidsongeschiktheid wordt rekening
gehouden met de arbeid die de verzekerde nog kan verrichten, ongeacht beroep en werkervaring.
2 jaar
Vanaf einde eigen risicoperiode tot einddatum van de verzekering (of herstel).
Er volgt een volledige uitkering bij AO vanaf 35%
Binnen 3 maanden van voortdurende arbeidsongeschiktheid.

Werkloosheid: WW
• Definitie WW
• Carenzperiode (no claim)
• Eigen risicoperiode
• Uitkeringsduur
• Uitkering
• Uitsluitingen
• Eerste melding werkloosheid

WW kan meeverzekerd worden indien verzekerde in bezit is van een arbeidsovereenkomst
voor onbepaalde tijd.
6 maanden vanaf ingangsdatum polis
Niet van toepassing
Maximaal 12 maanden
100% van de verzekerd som als de verzekerde volledig werkloos is.
Vrijwillige werkloosheid, seizoenswerk.
Binnen 30 dagen na de eerste dag van werkloosheid.

Servicedesk
• Kosten
• Mutatiekosten

Geen eenmalige (extra) administratiekosten
Geen

076 - 531 0758

servicedesk@dazure.nl

06 - 308 792 25

