Productbeschrijving Woonlastenverzekering
VERZEKERING


Verzekeraar

: Credit Life International Schade, handelsnaam van RheinLand
Versicherungs AG



Verzekerden

: Werknemers met een koopwoning



Leeftijd bij aanvang

: Minimaal 18 en maximaal 59 jaar en 11 maanden



Leeftijd op einddatum

: Maximaal 66 jaar en 11 maanden



Dienstverband

: Tenminste 16 uur per week op basis van een vaste of tijdelijke (flex)
arbeidsovereenkomst of aanstelling in Nederland



Verzekerd bedrag

: Minimaal € 125 en maximaal € 2.500 per maand



Max. verzekerd maandbedrag

: 125% van de aantoonbare bruto hypotheeklasten bij aanvang van de
verzekering.



Bruto hypotheeklasten

: Onder bruto hypotheeklasten vallen:
▪ Bruto hypotheekrente
▪ Inleg/premie spaarrekening en/of spaarverzekering
▪ Aflossing (annuïteiten)
▪ Overlijdensrisicopremie

▪

Optie clausule



Duur verzekering maximaal



Premievrijstelling bij uitkering

: Ja



Opzegging

: Maandelijks

x 125%

: Eens in de 60 maanden mag het verzekerd bedrag met 20% worden
verhoogd zonder medische vragen te hoeven beantwoorden. De
voorwaarden hiervoor zijn opgenomen in de algemene voorwaarden.
30 jaar en tot pensioengerechtigde leeftijd

ZIEKTE / ARBEIDSONGESCHIKTHEID (AO)


Definitie AO

: Deze Woonlastenverzekering heeft de meest uitgebreide definitie van het
begrip arbeidsongeschiktheid. Verzekerde is voor meer dan 35%
arbeidsongeschikt? En dit wordt objectief vastgesteld door een arts? Dan
is er dekking.



Uitsluitingen

: Geen (behoudens algemene uitsluitingen zoals molest, atoomreacties en
bovenmatig gebruik van alcohol)



AO criterium

: Eerste twee jaar geldt standaard criterium beroepsarbeid
Vanaf derde jaar geldt gangbare (UWV volgend)-, passende -of
beroepsarbeid (keuze)
Bij het criterium beroepsarbeid worden sommige beroepen niet
geaccepteerd en bij zware beroepen worden de maximale eindleeftijd op
59 jaar en 11 maanden gesteld. Hiervoor wordt een beroepenlijst
gehanteerd.



Inloopdekking

: Vanaf medische acceptatie zijn verslechteringen in de gezondheid niet
meer van invloed op de afgegeven acceptatie. Er is dus zekerheid vanaf
medische acceptatie.
Wordt verzekerde arbeidsongeschikt voor de ingangsdatum? Dan start de
eigen risicoperiode op de ingangsdatum.



Eigen risico

: 




No claimperiode

: Niet van toepassing, dekking start direct vanaf ingangsdatum



Maximale uitkering per polis

: Niet van toepassing



Maximaal aantal claims

: Onbeperkt



Uitkeringsduur

: Vanaf einde eigen risico periode tot einddatum verzekering
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Uitkering

:  Naar rato (= bij ≥ 35% < 80% naar rato, bij ≥ 80% volledig) jaar
 Volledige uitkering bij AO ≥ 35% AO)
Een eventuele uitkering stopt altijd op de einddatum van de verzekering.



Indexatie tijdens uitkering

: Optie om te kiezen voor indexatie van een uitkering met 1,5% per jaar.
Indexatie begint na 1 jaar gerekend vanaf de start van de uitkering.
Is er een nieuwe claim? Dan start de uitkering weer met het verzekerd
bedrag dat op de polis staat.



Eerste melding ziekte

: Binnen 6 weken na de eerste ziektedag



Fiscaal

: Netto en bruto variant

WERKLOOSHEID


Verzekerd bedrag

: Tot maximaal 125% x verzekerd bedrag bij arbeidsongeschiktheid. Ook
de hoogte van het verzekerd bedrag bij werkloosheid moet aan de
voorwaarden voldoen zoals beschreven onder kopje “Verzekering”.



Dienstverband

: Tenminste 16 uur per week op basis van een vaste of tijdelijke
arbeidsovereenkomst of aanstelling in Nederland (flex of 0 uren contract
mag ook)



Tijdelijk dienstverband

: Werkloosheid gedurende dienstverband is verzekerd. Er volgt geen
uitkering wanneer de werkloosheid is ontstaan door het niet verlengen
van een tijdelijke arbeidsovereenkomst.



Uitsluitingen

: Gedurende proeftijd; als gevolg van een seizoensgebonden
werkvermindering (seizoensarbeid); behorend bij het soort werk
(vorstverlet); einde contract uitzendbureau.



Eigen risico

: 0 dagen



No-claimperiode (carenz)

: 180 dagen na ingangsdatum polis



Maximale uitkering per polis

: Niet van toepassing



Maximaal aantal claims

: Onbeperkt



Uitkeringsduur

: Keuze voor maximaal 12 of 24 maanden per claim
Aanvangsleeftijd + looptijd < 30 jaar? Dan is de 24 maanden
werkloosheidsdekking niet mogelijk.



Uitkering

: Bij volledige werkloosheid wordt 100% van het verzekerd maandbedrag
uitgekeerd. Wordt verzekerde door ontslag gedeeltelijk minimaal 16 uur
werkloos? Dan volgt er een gedeeltelijke uitkering.
Om in aanmerking te komen voor een uitkering moet er de eerste maand
recht zijn op een uitkering van het UWV. De WW uitkering van het UWV
stopt?

Tot en met 12 maanden betalen wij de uitkering door.

Vanaf maand 13 is een UWV uitkering een vereiste.
Een oude claim zal worden voortgezet als verzekerde binnen 36
maanden na oude werkloosheid weer werkloos wordt. Zo is ook
werkloosheid na afloop van een tijdelijk contract in deze periode gedekt.



Eerste melding werkloosheid

: Binnen 30 dagen na eerste dag werkloosheid



Fiscaal

: Netto
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