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Veel gestelde vragen… 

 
GoedIdee Nabestaandenverzekering 

 

Veel gestelde vragen inzake premiedepot en jaaroverzichten GoedIdee Nabestaandenverzekering..... 
 
Premie(depot) 
 
 Hoe werkt het premiedepot? 
 
Er wordt een gelijkblijvende premie betaald, terwijl er in werkelijkheid een zogenaamde risicopremie 
nodig is die stijgt naarmate de verzekerde ouder wordt. In de eerste jaren van de looptijd wordt de 
teveel betaalde premie in het premiedepot gestort, zodat in de latere jaren voldoende beschikbaar is 
om de gestegen risicopremie toch te kunnen betalen. Als in de toekomst relatief lagere risicopremies 
kunnen worden bedongen, kan de extra marge ook aan het premiedepot worden toegevoegd. 
 
  Kan een klant storten of opnemen uit het premiedepot? 
 
Het premiedepot kan alleen worden gevuld door het positieve verschil tussen de automatisch 
betaalde premie en de benodigde risicopremie. Opname is niet mogelijk, omdat het opgebouwde 
saldo in het premiedepot nodig is om de toekomstige stijgingen van de risicopremies wegens 
gestegen leeftijd te kunnen opvangen. Maar als de verzekering wordt beëindigd is het volledige 
resterende saldo beschikbaar voor de verzekeringnemer. 
 
 Moet de klant de waarde van het premiedepot opgeven aan de belastingdienst 
 
Ja, want het premiedepot wordt door de fiscus gezien als een spaarrekening wat het in feite ook is. 
Momenteel bedraagt de vrijstelling van opbouw vrij vermogen 21.139 euro per persoon. 
 
  Wat gebeurt er met het premiedepot als de verzekerde overlijdt? 
 
Als de verzekerde overlijdt, dan wordt het verzekerde bedrag uitgekeerd aan de begunstigde. Het 
saldo van het premiedepot wordt uitgekeerd aan de verzekeringnemer of de erfgenamen van de 
verzekeringnemer. 
 
 Kan de klant kiezen voor waarde opbouw in premiedepot in plaats van premieverlaging? 
 
Ja, voordat de herberekening plaatsvindt, wordt uw klant hier per e-mail over geïnformeerd. 
Mocht uw klant kiezen voor waardeopbouw in premiedepot in plaats van een premieverlaging, dan 
kan hij dit schriftelijk kenbaar maken TEN MINSTE 30 dagen voor aanvang herberekeningsdatum. 
 
 Krijgt de klant altijd premie terug als de verzekering wordt beëindigd? 
 
Na de eerste periode van enkele jaren, waarin de volledige premie nodig is voor de risicopremies en 
de eerste kosten, zal het premiedepot altijd een positief saldo hebben. Dit saldo is bij beëindiging 
altijd volledig, dus zonder inhouding, vrij beschikbaar voor de verzekeringnemer. 
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 Is er garantie dat de premie gedurende de looptijd nooit omhoog zal gaan? 
 
Die garantie is er inderdaad: de kostenopslagen zijn gegarandeerd en de risicopremies zullen alleen 
maar omlaag kunnen gaan. Iedere participerende verzekeraar moet garanderen dat ook bij 
ongunstige demografische ontwikkelingen de risicopremies niet zullen worden verhoogd. 
 
 
Jaaroverzicht 
 
 Wanneer wordt het jaaroverzicht verstrekt? 
 
Het jaaroverzicht wordt per e-mail aan alle polishouders van een GoedIdee Nabestaandenverzekering 
verstuurd in het eerste kwartaal van het jaar. In dit overzicht kan de polishouder terugvinden hoeveel 
premie er is voldaan, hoeveel risicopremie er door de verzekeraar benodigd is geweest, hoeveel 
kosten er zijn verrekend en welke toevoeging er mogelijk aan het premiedepot is gedaan.  
Als er een waarde is opgebouwd in het premiedepot, op peildatum 1 januari van het afgesloten jaar, 
dan zal dit opgegeven moeten worden aan de Belastingdienst in box 3.  
 
 Waarom kan de waarde van het premiedepot 0 euro zijn? 
 
In de eerste jaren van de polis worden de initiële kosten verrekend, dit zijn de kosten voor de 
polisopmaak en bijvoorbeeld de medische beoordeling. Dit zijn de jaren waarin ook in het polisblad de 
waarde van het premiedepot (tabel premieverloop) nog op 0 blijft staan. Na enkele jaren zijn de 
initiële kosten verrekend en dalen de kosten van de verzekering flink, omdat enkel de doorlopende 
kosten nog verrekend hoeven te worden. Vanaf dat moment wordt een waarde opgebouwd in het 
premiedepot. In uitzonderlijke gevallen kan de hele looptijd het premiedepot 0 zijn, als de hele 
looptijd benodigd is om de kosten te verrekenen. 
 

Waarom worden de kosten  in de eerste polisjaren verrekend? 
 
In de offerte laten wij de kosten altijd zien, zodat jullie en de polishouder hiervan op de hoogte zijn. 
De kosten worden uitgedrukt in bedragen en percentages ten opzichte van de totale premie. 
 Deze kosten zijn verdeeld in initiële kosten (kosten die bij aanvang van de verzekering gemaakt 
worden), doorlopende kosten (kosten die gedurende de gehele looptijd van de verzekering gemaakt 
worden) en eventueel provisiekosten, indien de verzekering voor 21-12-2012 gesloten is en de 
tariefkeuze ‘GoedIdee’ is gemaakt.  
De eerste paar jaar, afhankelijk van de uitgangspunten van de verzekering, worden de initiële kosten 
verrekend. Deze kosten bestaan uit; medische beoordeling (eventuele keuringskosten), 
werkzaamheden voor het acceptatieproces, opvoer in de ICT applicatie, eventuele werkzaamheden 
verpanding en polis opmaak en verzending. Na deze periode dalen de kosten sterk en daarmee het 
aandeel van de kosten ten opzichte van de premie.  
 
 Waarom wijkt de waarde af van het verloop zoals in het polisblad opgegeven? 
 
De waardeopbouw zoals aangegeven in het polisblad (verloop premie en verzekerd bedrag) is een 
indicatie. Als Dazure tussentijds een premieverlaging kan realiseren, kan deze voor de bestaande 
polissen gelijk aanvullend opgebouwd worden in het premiedepot. Dat betekent dat de waarde in de 
realiteit sneller kan stijgen dan bij aanvang is gedacht. Minimaal wordt de opbouw in het polisblad 
aangehouden, een andere (daadwerkelijke) waarde opbouw kan dus enkel sneller en hoger zijn.  
 

Voor vragen kunt u ook terecht bij onze Servicedesk Dazure: 
T. 076-521 8636 of servicedesk@dazure.nl  
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