Overlijdensrisicoverzekering
Informatiedocument over het verzekeringsproduct
Onderneming:

Dazure B.V./ GoedIdee, financieel dienstverlener, vergunning: 12040166 (NL)

Product:

Dazure Krediet Overlijdensrisicoverzekering

Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat
uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?
De Dazure Krediet Overlijdensrisicoverzekering keert een bedrag uit bij overlijden en is gekoppeld aan een consumptief krediet. Dit betekent dat bij
overlijden het verzekerde bedrag wordt uitgekeerd om de resterende kredietsom in te lossen. De hoogte van het verzekerde bedrag is maximaal
gelijk aan de resterende kredietsom.
Extra informatie
Met resterende kredietsom wordt bedoeld: alles wat nog verschuldigd is onder de kredietovereenkomst op het tijdstip van overlijden. Deze
verzekering is voor ingezetenen van Nederland boven de 18 jaar (maximaal aanvangsleeftijd 1 jaar voor AOW leeftijd) tot 75 jaar die een
overlijdensrisicoverzekering af willen sluiten als zijnde kredietbeschermer voor het afgesloten consumptief krediet.

Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

Deze verzekering keert uit bij overlijden en is
gekoppeld aan het krediet. De hoogte van het
verzekerde bedrag is afhankelijk van de hoogte van
het krediet. Het verzekerde bedrag is maximaal
€ 75.000 en minimaal € 2.500 per verzekerde. Het
verzekerd bedrag bij overlijden is nooit meer dan de
resterende kredietsom.

Je bent niet verzekerd bij fraude of als je de premie
niet betaalt. Of als je informatie over je gezondheid
verzwegen hebt.

Extra informatie
We keren het bedrag in één keer uit. De uitkering
van de verzekering wordt gebruikt om het (nog
openstaande) krediet af te lossen. Neem voor meer
informatie contact op met je adviseur.

Er bestaat recht op een uitkering indien de
verzekerde overlijdt tussen de begindatum van de
verzekering en de einddatum van de verzekering. Na
de einddatum wordt de verzekering beëindigd. Het
verzekerde bedrag wordt dan niet uitgekeerd.

Extra informatie
In de voorwaarden staat benoemd wanneer wij niet
uitkeren. Neem voor meer informatie contact op met
je adviseur.

Geen premie bij arbeidsongeschiktheid
Het is niet mogelijk je extra te verzekeren tegen
arbeidsongeschiktheid. Word je arbeidsongeschikt,
dan blijf je premie voor de verzekering betalen. Wel
kun je de verzekering makkelijk stopzetten als dat
nodig is.

Waar moet ik op letten?
Het kan zijn dat je belasting moet betalen over de
uitkering. Neem hiervoor contact op met je adviseur.
Digitaal en transparant aanvraagtraject
Het gehele aanvraagtraject verloopt digitaal. Ook de
gezondheidsverklaring wordt digitaal afgenomen. Het
aanvraagtraject verloopt snel en is volledig
transparant.

Waar ben ik gedekt?
De dekking is wereldwijd, maar vervalt bij een langdurig verblijf in een land buiten de Europese Economische Ruitme (EER), tenzij
wij vooraf hebben ingestemd met een voorzetting van de dekking.
Extra informatie
In sommige gevallen gelden er andere regels. Meer informatie hierover kun je vragen bij je adviseur of vinden in de voorwaarden
van de Dazure Krediet Overlijdensrisicoverzekering.

Wat zijn mijn verplichtingen?
Voordat je de verzekering kunt afsluiten stellen wij je een aantal vragen over je gezondheid. Deze vragen moet je eerlijk
beantwoorden. Je antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van je premie. Of je kunt je verzekering niet afsluiten.
Extra informatie
De verzekeraar vraagt informatie over je gezondheid om de risico's die de verzekeraar loopt, te kunnen inschatten.

Wanneer en hoe betaal ik?
Er is enkel maandbetaling mogelijk. Betalen kan via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De looptijd van de verzekering is gelijk aan de looptijd van het krediet waaraan de verzekering is gekoppeld. De verzekering eindigt
bij overlijden of op de einddatum van de verzekering. De looptijd van de verzekering bedraagt minimaal 1 jaar en maximaal 50 jaar.
Extra informatie
Na ontvangst van de aanvraag en de ingevulde gezondheidsverklaring geldt een voorlopige ongevallendekking gedurende
maximaal 3 maanden met een maximum van € 75.000.

Hoe zeg ik mijn contract op?
Het kan zijn dat je situatie zo verandert dat je je verzekering wilt wijzigen of beëindigen. Je kunt de verzekering op ieder moment
wijzigen of opzeggen door ons een e-mail te sturen.
Extra informatie
Dit kun je doen door contact op te nemen met je adviseur of door een e-mail te sturen naar: servicedesk@dazure.nl.

Version 2, 27-10-2021, Bekijk online: verzekeringskaarten.nl/dazure/dazure-krediet-overlijdensrisicoverzekering
© Verbond van verzekeraars, www.vanatotzekerheid.nl

