
Omschrijving

Producten
• Aanbieder

• Verzekeraar

• Vormen

• Software 

Acceptatienormen
• Minimale aanvangsleeftijd

• Maximale aanvangsleeftijd 

• Maximale eindleeftijd  

• Minimale verzekeringsduur 

• Maximale verzekeringsduur 

• Minimaal verzekerd bedrag

• Maximaal verzekerd bedrag € 2.500.000,-; daarboven in overleg

• Minimale premie

• Keuringsgrens

• Keuringsinstantie

• En-bloc bepaling

• Te verpanden aan 

• Aantal verzekeringsnemers

• Aantal verzekerden

• Premiesplitsing

• Mogelijkheden reserve

• Kosteninhouding

individueel bepaalde inhouding gepleegd voor de dekking van eerste kosten.

• Kruislings

Bijzonderheden

• Optieclausule 

beperkt tot  maximaal 2 maal het verzekerde bedrag bij aanvang van de verzekering.

• Waardeoverzicht

• Premiebetaling

• Automatische herberekening Iedere 5 jaar wordt de premie herberekend, zodat als premieverlaging mogelijk is, deze wordt

doorgevoerd zonder enige actie van intermediair of klant. 

• Voorwaarden Op de GoedIdee Nabestaandenverzekering zijn de volgende voorwaarden van toepassing: Algemene Voorwaarden GoedIdee 

• Voorlopige dekking Er geldt een voorlopige ongevallendekking gedurende max. 3 maanden, voor max.€ 250.000,-. Op deze dekking zijn de voorwaarden

van de GoedIdee Nabestaandenverzekering, alsmede randvoorwaarden vermeld in de offerte, van toepassing.

Helpdesk
• Telefonisch

• Per e-mail

Versie januari 2013

Nabestaandenverzekering AVGIN05, Voorwaarden Verzekeraar GoedIdee Nabestaandenverzekering VVGIN05, Voorwaarden Premiedepot

servicedesk@dazure.nl

1 maal per jaar, in het eerste kwartaal.

4% van iedere premie plus maandelijks €2,50. In de eerste 2 tot 3 jaar (gemiddeld) wordt een

1-jarig risico tegen gelijkblijvende premie

076-521 8636

1 maal per jaar 15% verhogen; (zie voorwaarden GoedIdee Nabestaandenverzekering)

Iedere geldverstrekker in Nederland 

1

80 jaar

1 jaar

50 jaar

€ 10.000,-

maximaal 2

nee; wel polissplitsing (voor premiesplitsing  2 polissen benodigd)

Er wordt geen premiereserve opgebouwd (1 jarig); eventueel beschikbaar premieoverschot gaat in 

ja

geen

> € 400.000,- t/m 50 jaar (voor oudere verzekerden gelden afwijkende medische waarborgen)

Arbeidsdesk/ PMO

Ja, positieve en-bloc clausule (premie kan alleen maar omlaag). 

een scherpe premie, digitale afname van de gezondheidsverklaring, een positieve en-bloc clausule,

volledige transparantie, een digitaal aanvraagtraject en de zorgplicht centraal staan. 

18 jaar

65 jaar

GoedIdee Nabestaandenverzekering VPGIN05 en Clausuleblad NHT (zie www.goedidee.nl) 

premiedepot, dat bij beëindiging (ook door overlijden) aan de contractant wordt uitgekeerd.

Dazure

Leidsche Verzekering Maatschappij N.V.

Verzekerd bedrag: gelijkblijvend, lineair dalend of annuïtair dalend (1% t/m 12%)

Aanvraagapplicatie (www.dazure.nl)

De Goedidee Nabestaandenverzekering is een overlijdensrisicoverzekering waarbij premierestitutie, 

01
De productinformatie op dit overzicht kan onderhevig zijn aan veranderingen.

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. 

mailto:servicedesk@dazure.nl

