
De GewoonIdee Nabestaandenverzekering is  een overl i jdensris icoverzekering waarbi j  een 
scherpe premie,  digitale afname van de gezondheidsverklar ing en een digitaal  
aanvraagtraject ,  volledige transparantie en de zorgplicht centraal  staan.

OMSCHRIJVING

PRODUCTEN

Aanbieder 
Verzekeraar 
Vormen 
Software 

Dazure B.V.  
Leidsche Verzekering Maatschappij  N.V.  
Verzekerd bedrag:  gel i jkbl i jvend,  l ineair  dalend of  annuïtair  dalend (1%-12%) 
Aanvraagapplicatie (www.dazure.nl )  

ACCEPTATIENORMEN

18 jaar 
65 jaar 
80 jaar 
1 jaar  
50 jaar 
€ 25.000,--
€ 2.500.000,- ;  daarboven in overleg 
Geen  
> € 400.000,-  t/m 50 jaar (voor verzekerden van 51 jaar en ouder gelden afwijkende 
medische waarborgen) 
Nee,  geen en-bloc bepaling 
Iedere geldverstrekker in Nederland    
maximaal 2   
maximaal 2   
ja ,  premiespl its ing is  mogeli jk    
4% van iedere premie plus maandeli jks € 2,00,- .  Deze kosten zi jn reeds verwerkt in de 
premie en worden gespecif iceerd in de offerte .    
ja ,  is  mogeli jk  

Minimale aanvangsleeft i jd
Maximale aanvangsleeft i jd 
Maximale eindleeft i jd
Minimale verzekeringsduur 
Maximale verzekeringsduur
Minimaal verzekerd bedrag
Maximaal verzekerd bedrag
Minimale premie
Keuringsgrens 
 
En-bloc bepaling 
Te verpanden aan 
Aantal  verzekeringsnemers 
Aantal  verzekerden  
Premiespl its ing 
Kosteninhouding 
 
Kruisl ings 

BIJZONDERHEDEN

Optieclausule 
 
Premiebetal ing 
 
Voorwaarden 
 
Voorlopige dekking 

1 maal per jaar  15% verhogen (zie voorwaarden GewoonIdee Nabestaandenverzekering) ;  
beperkt tot  maximaal 2 maal het verzekerde bedrag bi j  aanvang van de verzekering.  
Indien er  sprake is  van een posit ieve waarde in het premiedepot wordt deze 
bi j  Gel i jkbl i jvende premie,  enkel  maandbetal ing mogeli jk  middels automatische incasso   
Op de GewoonIdee Nabestaandenverzekering zi jn de volgende voorwaarden van 
toepassing:Voorwaarden GewoonIdee Nabestaandenverzekering 
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 overl i jden.  
Zie ook de (rand)voorwaarden in de offerte .  
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