
De GoedIdee Inkomensgewenning biedt dekking tegen inkomensterugval  buiten schuld,  
waarbi j  als  mogeli jke oorzaak wordt onderscheiden:  Werkloosheid (WW),  
Arbeidsongeschiktheid (AO) of  Echtscheiding.  De gewenningsperiode waarover de terugval  in 
netto inkomen aflopend wordt gecompenseerd bedraagt ,  afhankeli jk  van de gekozen dekking,  
25,  40,  50 of  75 maanden.  In deze periode wordt de terugval  in inkomen met een per maand 
geleidel i jk  af lopend percentage gecompenseerd.  Na het gekozen aantal  maanden (de 
maximale  gewenningsperiode)  is  het percentage nihi l .

OMSCHRIJVING

PRODUCTEN

Aanbieder 
Verzekeraar 
Vormen 
 
 
 
 
Software 

Dazure B.V.  ( tevens volmacht)  
CHUBB European Group Unlimited (r is icodrager)  
Gezinsinkomensgewenning:  voor gehuwden,  geregistreerd partners en contractueel  
samenwonenden (dekking AO, WW en Echtscheiding)  Eigeninkomensgewenning:  voor 
al leenstaanden en samenwonenden zonder contract  (dekking AO en 
WW) Arbeidsinkomensgewenning:  voor al le verzekerden,  ongeacht burgerl i jke staat (dekking 
AO en WW) 
Aanvraagapplicatie (www.dazure.nl )  

ACCEPTATIENORMEN
18 jaar 
60  jaar 
Beoogde pensioenleeft i jd (maximaal 67 jaar)  
1 jaar  ( ingangsdatum = passeerdatum hypotheek)  
Beoogde pensioenleeft i jd (maximaal 67 jaar)  
€ 1 .700,-  per maand 
€ 7.000,-  per maand 
Geen  
Nee 
Gewenningsperiode afhankeli jk  van gekozen productvariant :  maximaal 25,  40,  50 of  75 
maanden 
Ja ,  premies zi jn aanpasbaar (zowel naar boven als naar beneden) als  externe omstandigheden 
(bi jv .  wetgeving)  of  de technische resultaten daar aanleiding toe geven.  
Maximaal 2 
Maximaal 2,  gel i jk  aan verzekeringnemers 
De totale kostenopslag bedraagt gemiddeld 5% van de premie plus vast  5,50 euro per maand.  

Minimale aanvangsleeft i jd
Maximale aanvangsleeft i jd 
Maximale eindleeft i jd
Minimale verzekeringsduur 
Maximale verzekeringsduur
Minimaal verzekerd bedrag
Maximaal verzekerd bedrag
Minimale premie 
Koopsom mogeli jk  
Uitkeringsduur 
 
En-bloc bepaling 
 
Aantal  verzekeringnemers 
Aantal  verzekerden 
Kosteninhouding 

BIJZONDERHEDEN

Aanpassing verzekerd bedrag 
 
Aanvangskort ing 
 
Premiebetal ing
Dekkingsgraad

Jaarl i jks wordt het recente inkomen bi j  de klant opgevraagd,  zodat de inkomensgewenning up 
to date bl i j f t  voor de klant .  
In het eerste pol is jaar geldt ,  in verband met de wachtt i jd ,  een kort ing van 50% van de 
polispremie.  
Gel i jkbl i jvende premie op basis  van het verzekerd netto gezinsinkomen; maandbetal ing 
Onderverzekeren is  mogeli jk ,  de dekkingsgraad kan gedurende de loopti jd van de verzekering 
niet  naar boven worden aangepast 

SERVICEDESK

076 -  531 0758 servicedesk@dazure.nl 06 -  308 792 25

076-531 0758/ servicedesk@dazure.nl  Meldnummer inkomensdaling 


